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Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 7 oktober 2022 

  

 
Agendapunt: Cadenza 2 inrichting openbare ruimte (informeel overleg) 
 
omschrijving:  Inrichtingsplan openbare ruimte 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Informeel vooroverleg 
welstandsgebied:  2. Centrum 
ruimtelijk kader: Nota van uitgangspunten tender 
  Welstandsnota 
 Visie Binnenstad 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Ingekomen stukken: 

-220905 Cadenza 2 VO Ontwerponderbouwing 
 

Aanwezig (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. Peters Commissielid stedenbouw 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
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Toelichting: 
De ontwerper heeft het plan toegelicht. Het betreft het voorontwerp voor de inrichting van de openbare 
ruimte van het gebied rondom de locatie Cadenza 2 dat gelegen is tussen de Italiëlaan en het spoor van de 
Randstadrail. Het plan is deze zone een zo groen mogelijke uitstraling te geven. 
 
Opmerkingen 
Hoewel het plan in principe akkoord is, heeft de commissie op een aantal punten opmerkingen die nog 
verwerkt moeten worden. 
 

1. Entreegebied 
- Het entreegebied aan de westkant van het gebouw komt er slecht vanaf: de entree is moeilijk 

te bereiken door plaatsing van de plantenvakken. De commissie adviseert de inrichting van 
openbare ruimte beter op de entree aan te laten sluiten.  

 
2. Fietsparkeren op straat 

- Geadviseerd wordt nog eens goed naar het aantal fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte 
te kijken. Het is niet gewenst om overal nietjes te zetten, maar als er te weinig capaciteit is dan 
verrommelt het gebied door wild parkeren. Geadviseerd wordt de capaciteit te koppelen aan de 
entrees en naar een andere oplossing dan de nietjes te zoeken. Mogelijk kunnen dan ook 
minder nietjes in de vakken worden gebruikt. 

- Het fietsparkeren bij hoofdentree zit in de looplijn. Omdat dit niet logisch is, wordt geadviseerd 

dit te verplaatsen 

- De nietjes voor de fietsen aan de westzijde van het gebouw zijn voor de ramen van de 
commerciële ruimte gesitueerd, wat niet wenselijk is. Geadviseerd wordt deze meer naar het 
zuiden te verplaatsen, waar mogelijk voldoende ruimte is zonder hinder voor het gebouw. 

 
3. Milieueiland 

- De commissie heeft grote twijfels over de positie van het milieueiland. Deze is nu recht voor de 
grondgebonden woningen gesitueerd, wat geen kwaliteit aan de openbare ruimte toevoegt. 
Geadviseerd wordt het milieueiland bij de fietsenstalling van de Hoogvliet te situeren, dat is 
minder prominent in het zicht en ook dichter bij de supermarkt. 

 
4. Groen:  

- Bomen Italiëlaan: Geadviseerd wordt de bestaande boom aan de Italiëlaan te behouden en 
bomen toe te voegen aan de westzijde, zodat de boomstructuur van de Italiëlaan wordt 
doorgezet. 

- Verhogen plantenvakken: geadviseerd wordt bij de groenvakken de randen hoger uit te voeren, 
zodat deze ook als zitelement dienst kunnen doen en er meer grond is om iets substantieels 
(hoogstam boompje?) te kunnen laten groeien. Zo kan de ruimte voor de woningen tot het 
groenvak makkelijker als ‘Delftse stoep’ worden ingenomen. 

- Plantenvak op de hoek van het gebouw: deze moet minder als barrière worden geplaatst cq 
vormgegeven. De connectie met de entree om de hoek gaat zo verloren. 

- Uitbreiden plantenvakken: Geadviseerd wordt o.a. aan de oostzijde ook plantenvakken te 
maken. 

- Groen boven kabels en leidingen: Geadviseerd wordt ook boven kabels en leidingen groen te 
maken. Dit kan door bijvoorbeeld bomen in bakken te plaatsen. 

- Klimaatadaptatie en biodiversiteit: Geadviseerd wordt mee te nemen in het ontwerp. 
 
 
 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
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Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
 
 

 
Voorontwerp inrichting openbare ruimte Cadenza 2 (bron: gemeente Zoetermeer) 
 
 
 


