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 Datum 

20 mei 2022 

Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 20220520 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 20 mei 2022 

  

 
Agendapunt: DO Centraal Park 
 
 
omschrijving:  Centraal Park 
zaaknummer: - 
status aanvraag: DO (Definitief Ontwerp) 
welstandsgebied:    
ruimtelijk kader: Welstandsnota 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
Ingekomen stukken: 
- 20211224_SANT_CONCEPT DO_Centraal Park Zoetermeer_afgevlakt – printbaar 
- 20220519_SANT_Centraal Park Zoetermeer_DO_CRK presentatie 
 
Aanwezig live en via Teams: 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
Dhr. J.M. van Linge  Commissielid landschapsarchitectuur 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
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Toelichting: 
Het schetsontwerp van het Centraal Park is in 2019 vastgesteld door de raad. Voordat het definitief 
ontwerp naar de raad gaat ten behoeve van het uitvoeringsbudget, wordt het voorgelegd aan de CRK. 
Het DO Centraal Park is uitgewerkt in vier deelgebieden, nummers 1,3,4 en 5. 
Het vlonderpad met het rondje Dobbe is de drager van het plan. Hieraan zijn de verschillende elementen 
gekoppeld. 
 
ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie: In principe akkoord (IPA) 
 
 
Motivering 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan, maar heeft 
nog enkele aanbevelingen ten aanzien van het onderhoud en de vormgeving van het vlonderpad, zie 
Opmerkingen. 
 
 
Opmerkingen 
De CRK adviseert in principe positief over het plan, maar heeft nog enkele aanbevelingen: 

1. Onderhoud en beheer: dit moet gegarandeerd zijn zowel qua materiaal als budget; 

2. Vormgeving vlonderpad: geadviseerd wordt dit eenvoudig te houden, zonder rvs randen en 

onderhoudsarm. 

 
De CRK is van oordeel dat het definitief ontwerp goed in elkaar zit en geeft complimenten aan de 
ontwerpers. De CRK heeft echter nog de volgende opmerkingen: 
 

1. Onderhoud/beheer: 
- Essentieel voor het slagen van het plan is het beheer. Hiervoor dient voldoende budget te komen. 
- Het vlonderpad zal dagelijks/wekelijks moeten worden schoongemaakt, wat een enorme 

kostenpost zijn door de jaren heen zal zijn. Maar dit is essentieel om te voorkomen dat de kwaliteit 
van het Centraal Park achteruit zal hollen.  
 

2. Entrees:  
- Positief is dat de entrees zijn gemarkeerd, maar het gebruik van tekst in de markeringen kan wat 

fijnzinniger. Met simpele haken kunnen de entreepalen ook gebruikt worden voor vlaggen of 
banners bij activiteiten in het park. 
 

3. Materialisering: 
- Het natuurlijke materiaalgebruik is consequent doorgevoerd samen met het concept van verticale 

houten Robinia palen in allerlei functies en vormen. 
- De roestvrijstalen rail op het vlonderpad is detonerend in het natuurlijk ogend ontwerp, is een duur 

onderdeel van het geheel en zorgt ook nog eens voor nog meer onderhoudskosten.  
 

4. Klimaatadaptatie:  
- De CRK vraagt zich af of hiermee voldoende rekening is gehouden. Is er ruimte voor fluctuatie van 

het water? 
- De taluds van de oevers dienen ecologisch te zijn: hiervoor moet de helling flauwer zijn dan 1:3. 

 
5. Afwatering Marseillepad: 
- Deze kan beter naar de Dobbeplas toe liggen dan ervan af. Daarbij kan de beleving van water 

worden versterkt met goten die direct afwateren op de plas (en goedkoper?) De CRK vraagt bij 
uitwerking aandacht hiervoor. 
 

6. Aansluiting op omgeving:  
- De aansluiting op het Nicolasplein is een essentieel onderdeel van het DO, maar is nog niet 

uitgewerkt. De CRK vraagt dit alsnog te doen. 
- Belangrijk is de doorsteken voor voetgangers te maken, zodat kortere routes naar de Dorpsstraat 

en het station worden gecreëerd. 
 

7. Recreatieve functie water:  
- De CRK vraagt zich af of er budget kan worden vrijgemaakt voor de kwaliteit van het water als 

zwemwater. Het stadscentrum zal zodoende een recreatieve functie erbij krijgen. Dit zal een 
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positieve betekenis hebben voor alle inwoners en de naamsbekendheid van Zoetermeer, zodat ze 
op warme dagen in hun eigen (zoete) meer kunnen zwemmen.  

 
 
Reacties CRK-leden 
 
Landschap 

8. Complimenten voor het plan. Opmerkingen die CRK maakt zijn slechts aanbevelingen en 
verrijkingen voor het plan. 

9. Geef aandacht aan beheer. Bij aanleg is het ongetwijfeld tof, maar hoe blijft het beeld goed? Hoe 
veroudert het? Daarvoor moet het beheerbaar zijn en moet daar ook geld voor zijn. Voorbeeld de 
verlichting in de vlonder is top maar als de helft in de nabije toekomst stuk is dat is het jammer. 

10. Is er rekening gehouden met klimaatadaptatie in het plan. Is er ruimte voor fluctuatie van het water 
in de plannen? 

11. Fijn dat de entrees zijn gemarkeerd. Gebruik tekst in de markering wat fijnzinniger. Inspiratie: p.m. 
Ronald. Met simpele haken kunnen de entreepalen ook gebruikt worden voor vlaggen of banners 
bij activiteiten in het park. 

12. Beplanting bij RORO. Maak er geen tuintje van maar sluit aan bij de natuurlijke omgeving. Grassen 
zouden hier een optie kunnen zijn die beter aansluit. 

13. Is een natuurlijke oever van 1:3 niet te steil? 
14. Ruimtelijke indeling speeleilanden zijn lastig te beoordelen. Daarbij rekenen we op de expertise 

van het bureau. 
15. Afwatering van Marseillepad kan beter naar de Dobbeplas toe liggen dan er vanaf. Daarbij kan de 

beleving van water worden versterkt met goten die direct afwateren op de plas (en goedkoper?) 
Hier bij uitwerking naar DO graag aandacht voor. 

16. Aansluiting op Sint Nicolaasplein is in dit kader nog niet uitgewerkt. Wel een essentieel onderdeel 
voor het DO in de toekomst. 

 
 
Architectuur 

▪ Jammer dat het materiaal om voor te bereiden en het gepresenteerde materiaal totaal anders 
waren. Dit helpt niet bij een goede beoordeling en is zonde van de voorbereidingstijd. 

▪ Verder een positief en uitgewerkt verhaal waarin vele verbeteringen opvallen tov het concept DO 
uit december 

▪ Het natuurlijke materiaal gebruik is consequent doorgevoerd samen met het concept van verticale 
houten Robinia palen in allerlei functies en vormen. 

▪ Het onderhoudsaspect lijkt minder doordacht. Als de vlonder-route dagelijks/wekelijks moet worden 
schoongemaakt zal dit een enorme kostenpost zijn door de jaren heen. Als de kwaliteit achteruit 
holt of het pad zelfs onbruikbaar wordt als het niet meer wordt onderhouden vrees ik voor een 
verkeerde keuze in de toekomst die je nu moet zien te voorkomen. 

▪ Wat dan ook is doorgeschoten in de uitwerking is de rvs rail op het vlonderpad wat mij betreft. Dit is 
niet alleen een duur onderdeel van het geheel maar zorgt ook nog eens voor nog meer 
onderhoudskosten. Niet alleen van het rvs maar ook maakt deze rail het onderhoud van het 
vlonder veel moeilijker. 

▪ Überhaupt de keus voor een rvs rail in een gebalanceerd en natuurlijk ogend ontwerp lijkt te 
detoneren. 

▪ Voor de rest niets dan lof. 
▪ Zou er met een kleiner onderhoudsbudget niet meer geld kunnen worden gestoken in de kwaliteit 

van het zwem water. Dit zal een veel grotere positieve betekenis hebben voor alle inwoners en de 
naam en bekendheid van Zoetermeer zodat ze op warme dagen in hun eigen (zoete) meer kunnen 
zwemmen. Net als in het Delftse hout of de Zevenhuizerplas. Een recreatieve functie erbij zo 
centraal in het centrum. 
 

Erfgoed 

• Hou de vlonder eenvoudig; zonder rvs randen en onderhoudsarm. 

 
 
 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
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Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
 
 

 
 
 


