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Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 24 juni 2022 

  

 
Agendapunt: concept DO Stedenbouwkundig plan Edisonpark 
 
 
omschrijving:  Edisonpark/Van der Hagenstraat 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Advies CRK 
welstandsgebied:  3. Historische Linten,  
  13. Kantoor- en bedrijventerreinen, 
  14. Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstadrail 
ruimtelijk kader: Welstandsnota 
  Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg  
  VO BKP Edisonpark 
welstandsniveau: Intensief en luw welstandsbeleid 
 
Ingekomen stukken: 

- 2022-0624_CRK presentatie juni_01B 
 
Aanwezig live en via Teams: 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
Mevr. M.M. Peters  Commissielid stedenbouw 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
 
Toelichting: 
Het stedenbouwkundig plan voor het Edisonpark is eerder behandeld in de vergadering van de CRK 
(Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) van 22 april 2022 en heeft toen een negatief advies gekregen, omdat de 
commissie een aantal opmerkingen over met name de landmark aan de oostzijde van het beekpark, de 
noordoostelijke bebouwingsrand en het parkeren daar en het voorkomen van erfafscheidingen en 
bergingen in de openbare ruimten en binnengebieden had. 
 
 
ADVIES 
 
Conclusie: 
 
Niet akkoord, zie motivering en onderstaande opmerkingen. 
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Motivering: 
Er zijn wel veel stappen gemaakt, maar het plan heeft over de hele linie te weinig vooruitgang geboekt. De 
vorige keer waren er goede stappen gemaakt, maar de vragen over het ‘schuingezette’ blok in de wand, de 
variatie in het randblok en afscheidingen en veranda’s in het binnengebied zijn nog onvoldoende 
uitgewerkt, zie Opmerkingen.  
 
Opmerkingen 
De commissie adviseert het plan echt stedenbouwkundig te houden en nu niet te veel op de 
architectonische details in te gaan. Het plan is een stedenbouwkundig masterplan, maar wordt er wordt aan 
de ene kant bij bepaalde onderdelen een te gedetailleerd beeld van de architectuur gegeven en aan de 
andere kant bij de meer abstracte volumes naar referenties verwezen die niet allemaal passend zijn. Het 
wordt op deze manier niet duidelijker wat waar bedoeld is.  
Op de volgende punten ziet de commissie graag een verbetering tegemoet: 

1. Bebouwingsrand noordoostzijde: het gebouw moet meer landen op de gronden de verspringen 
moeten blijven. 

2. Verandawoningen: de overgang van de woningen naar het beekpark is onvoldoende. 
3. Gedraaid blok: het ontwerp is niet overtuigend. Getwijfeld wordt aan de locatie en of het schuin 

zetten de situatie niet te ingewikkeld wordt gemaakt. Gevraagd wordt een studie aan te leveren. 
 

 

Opmerkingen per thema: 
 
Bebouwingsrand langs noordoostzijde 

- In de laatst genomen stap is de hele plint van het randblok gelijkgetrokken en gaat het geheel weer 
meer op verschillende gedachtes hinken. Er is wel meer variatie binnen de bovenbouw van de 
deelblokken toegevoegd, wat positief is. 

- De verspringen moeten worden behouden en de kopgevels moeten meer doorlopen. 
 

Landmark beekpark/gedraaid blok 

- De commissie heeft de vorige keer vragen gesteld over het volume en voorgesteld verschillende 

opties voor de volumeopbouw te verkennen. De commissie ziet dit niet terug en is nog steeds niet 

overtuigd van de manier, waarop de massa is ingetekend: de wijze waarop het gebouw knikt in de 

beëindiging ten opzichte van de orthogonale opzet, de positie van het hoogte-accent en de relatie 

met de aangrenzende gebouwen. De commissie ziet deze studie graag alsnog tegemoet met 

daarbij ook een goede zone voor de buitenruimtes ingetekend, zodat de afstand ten opzichte van 

de naastgelegen gebouwen inzichtelijk wordt. 

- De opmerking van de vorige keer blijf staan. Het splitsen van het schuin gezette randblok in een 
‘accent’ volume en een ‘meegaand’ blokje is een begrijpelijke stap, maar zal beter bekeken moeten 
worden. De relatie en positie van het ‘accent’ blok naar ‘buiten’ (naar de rotonde) en naar ‘binnen’ 
(naar de as van de beek) kan veel overtuigender.  
Geadviseerd wordt hier keuzes te maken. Is het een accent of is het een onderdeel van het 
randblok? Waarom op die plek? Waarom gedraaid? Waarom groener dan de andere 
randgebouwen? Waarom hoger? Relatie binnen hoe/waarom. Relatie buiten hoe/waarom. 

 
Verandawoningen beekpark 
 

- Bij de vorige presentatie waren de veranda’s geen onderdeel meer van de woningen aan het 

Beekpark. Dit is onderdeel van het BKP en één van de belangrijkste kwaliteiten van het park. In 

plaats van de veranda kan er ook een buitenruimte worden gerealiseerd door de voorgevel terug te 

leggen en deze te verbinden met een buitenruimte ernaast.  

- De vorige keer heeft de commissie aangegeven de overgang van de woningen naar het park 

onvoldoende te vinden en een duidelijke afbakening meer geschikt te vinden. Er is nu gekozen 

voor een gebouwde oplossing, terwijl een landschappelijke afscheiding hier wellicht beter past. 

- Het overstek dat links is getekend, moet ook rechts komen, zie het referentiebeeld, tweede van 

rechts. 

- Individuele voortuinen gaan ten koste van de collectiviteit van het beekpark, geadviseerd wordt 

deze niet te diep te maken. 

 
Binnengebied 

- Het volume met zorgwoningen is massiever geworden, de nuancering/verspringingen in de gevels 
worden gemist. 
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Parkeren  

- Het fietsparkeren bij noordelijke wand en bij de inrichting van de binnenhoven is beter opgelost. 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

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

 
 
Concept DO stedenbouwkundig plan 24 juni 2022, KCAP en Lodewijk Baljon 


