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 Datum 

24 juni 2022 

Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 20220624 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 24 juni 2022 

 
Agendapunt: KRW Meerzicht en Westerpark   
 
omschrijving:  KRW maatregelen in Jagersbos en Westerpark 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Vooroverleg 
welstandsgebied:  6. Meerzicht 
  3. Historische Linten/beschermd stadsgezicht Voorweg  
  15. parken 
ruimtelijk kader: Beeldkwaliteitsplan  
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
Ingekomen stukken: 
 
Aanwezig (live en digitale vergadering via Microsoft 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 plan is eerder behandeld in de vergadering van de CRK op 21 mei 2021. 
In heel Zoetermeer wordt conform de Europese Kader Richtlijnen Water (KRW) een nieuw watersysteem 
aangelegd ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit. Doel van het Hoogheemraadschap 
Rijnland, de opdrachtgever, is het Zoetermeerse watersysteem af te laten wateren via de Nieuwe 
Driemanspolder in plaats van de Zoetermeerse Plas. Naam van het project is het Blauwe Goud. 
 
ADVIES 
 
Conclusie:  
 
In principe akkoord (IPA), onder voorbehoud van de onder Opmerkingen genoemde punten. 
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Motivering: 
Het plan voldoet in hoofdlijnen aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. De commissie 
heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan, maar heeft nog een aantal 
opmerkingen, suggesties en vragen, zie Opmerkingen. 
 
Opmerkingen 
 
Algemeen 

- De commissie vindt het jammer dat visie op structuurniveau nog ontbreekt. Dit is ook wenselijk voor 
de rest van het park, zodat de toekomstige ontwikkeling van het geheel inzichtelijk wordt. 

- Nogmaals wordt gevraagd naar het historisch groenontwerp te kijken om de huidige ingrepen goed 
te kunnen beoordelen. Geadviseerd wordt een nieuwe laag in het ontwerp toe te voegen. 

- Voor het ontwerp van de bruggen wordt geadviseerd deze vanuit het landschap te laten komen. 
 
Bosserpark 

- De commissie heeft vragen over de breedte van de paden in relatie tot gebruik. De paden mogen 

breder voor divers gebruik, maar hoe voorkom je scooters ed? 

- Het park is oorspronkelijk beplant met snelgroeiend hout om snel een parksfeer te realiseren. Nu 

wordt ingezet op een bomenbestand voor een langere termijn. De commissie vraagt duidelijk over 

hoe deze overgang wordt gerealiseerd met behoud van de sfeer.  

- De commissie heeft waardering voor het feit dat de bruggen in het Bossenpark één handschrift 

hebben. De ‘voetgangersbrug en pad in talud’ stijgt boven de andere bruggen uit, omdat deze op 

een heel natuurlijke wijze vanuit het hoogteverschil geïntegreerd is in het landschap. Deze brug ligt 

niet op het landschap, maar erin en is op deze manier er een onlosmakelijk onderdeel van. Dit mist 

bij de andere bruggen, maar zou wel bewerkstelligd kunnen worden. Geadviseerd wordt geen 

zwevende leuning op punten waar je tegen aanloopt toe te passen, maar leuningen die uit het 

maaiveld groeien en zo de brug vormen. 

 
Westerpark 

- Bij Westerpark is Aansluiting op historisch lint nog niet duidelijk. Het ontwerp week af van 
oorspronkelijke polderopzet. Het is voor de commissie onduidelijk hoe hiermee is omgegaan. 

- De bruggen in het Westerpark zijn van een andere orde dan die in het Bosserpark en gerelateerd 
aan de ‘ingekochte, wat grovere bruggen. Goed dat er wel gezocht en aangesloten wordt om hier 
een ‘familie’ van te maken. Geadviseerd wordt de detaillering simpel te houden. 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 

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

 

 
Plan Westerpark 
(Bron: Buro Sant en Co – Watermeester - Hoogheemraadschap Rijnland) 
 
 


