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Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 11 november 
2022 

  

 
Agendapunt: Ruimtebaan Flexwonen (collegiaal) 
 
omschrijving:  Inrichtingsplan openbare ruimte 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Informeel vooroverleg 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
  14 Snelweg, hoofdwegenstructuur, Randstadrail 
ruimtelijk kader: PUK Flexwonen Ruimtebaan 
  Welstandsnota 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
toelichting: Dhr. P. Poiesz, hp Architecten 
 
Ingekomen stukken: 

- Bijlage 1 - Planuitwerkingskader Flexwonen Ruimtebaan 
- hp2401_Ruimtebaan_VO_tekeningen variant A 
- hp2401_Ruimtebaan_VO_tekeningen variant B 
- hp2401_Ruimtebaan_VO-variant A 
- hp2401_Ruimtebaan_VO-variant B 
- hp2401_Ruimtebaan_VO-variant C 
- Toelichting flexwonen Ruimtebaan 
 

Aanwezig: 
 
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. J.M. van Linge Commissielid landschapsarchitectuur 
 
Toelichting: 
De ontwerper heeft het plan toegelicht. Het betreft een voorlopig ontwerp voor een project voor flexwonen, 
waarvoor gezamenlijk met woningcorporatie Vidomes het plan is ontwikkeld, doelgroepen zijn bepaald en 
invulling is gegeven aan de locatie. Er is al een Plan Uitwerkingskader door de raad vastgesteld. Als 
referentie is het flexwonen project in Leiden, het Nico van der Horstpark, aangegeven. Er zijn drie varianten 
-A, B en C- ontwikkeld.  
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ADVIES 
 
Conclusie:  
 
Niet akkoord, zie Motivering en Opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid van het ontwerp en de manier van aanpak van het 
plan. Het plan is echter niet akkoord, omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn en het plan nog verder 
moet worden uitgewerkt, wat de varianten B en C betreft. Over variant A adviseert de commissie negatief. 
Zie Opmerkingen 
 
Opmerkingen 
De commissie adviseert positief over de varianten B en C. deze dienen goed nader te worden bekeken en 
uitgewerkt, waarbij moet worden uitgegaan van een permanente situatie. De commissie acht namelijk de 
kans hierop groot. De commissie heeft een voorkeur voor het hofmodel, omdat hier de structuur het meest 
heldere is voor toekomstige ontwikkelingen. Bij een echt tijdelijk bebouwing, waarbij het terrein weer 
maagdelijk wordt opgeleverd, is er wellicht meer vrijheid om een afwijkende verkaveling te maken. Variant 
B heeft het meest heldere concept en variant C sluit beter aan op de kleinschaligheid van het historisch lint 
van de Zegwaartseweg. De commissie ziet graag de verschillen tussen de varianten B en C in de verdere 
uitwerking verder onderzocht.  
De commissie heeft de volgende algemene opmerkingen: 
 

1. Toekomstvisie: gevraagd wordt een visie op duurzame ontwikkeling van dit terrein na 15 jaar te 
geven; in hoeverre zijn hier andere verkavelingen mogelijk? Het is goed om twee scenario’s te 
onderzoeken: een tijdelijk scenario en een meer permanent scenario. In het tijdelijke scenario zou 
ook rekening gehouden moeten worden met tijdelijke gemeenschappelijke voorzieningen zoals 
leidingen en wegenaanleg. Flexwonen kan een kans voor placemaking zijn en kan bijdragen aan 
de langdurige betekenis van de plek. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een mooie 
groenstructuur, een kunstwerk of een waterstructuur. 

 
2. Spelregels Flexwonen: gevraagd wordt naar aanleiding van de leermomenten van dit project 

spelregels voor flexwonen voor de hele gemeente te maken in relatie met Flexwonen onderzoek 
van het rijk met in ieder geval de volgende aspecten: 

- inrichting (verharding etc.); 

- parkeren, een lagere parkeernorm!? 

- prioriteit voor de fiets; 

- kabels en leidingen. 

 

3. Positionering wonen: de afwisseling van wonen aan het binnenhof en aan de buitenrand is 
belangrijk. Gevraagd wordt dit goed uit te werken wat collectiviteit en privacy betreft. Ook ziet de 
commissie graag verduidelijkt waar de zorgwoningen worden gesitueerd. 
 

4. Aansluiting op buitengebied: gevraagd wordt het contrast tussen het binnen en buiten van het 
flexwooncomplex te versterken. Het buiten kan aansluiten bij de ‘buitengebied’ kwaliteit met 
bijvoorbeeld bloemrijke weides, houtsingels, houtwallen. Het binnen kan bijvoorbeeld focussen op 
een (natuur)tuin. De entree wordt met dit contrast een specifieke ontwerpopgave. Een ommetje 
rond het complex, ook voor niet bewoners, levert meerwaarde voor de hele buurt op.  
 

5. Terreininrichting: gevraagd wordt profielen van het terrein te maken, de geluidzones aan te geven 
en meer aandacht te besteden aan het water (opvang, infiltratie, berging etc.) conform de ambities 
van het PUK. 
 

6. Parkeren: de parkeerruimte is nu te grootschalig. Geadviseerd wordt deze kleinschaliger en 
groener in te passen, omdat dit belangrijk is voor de kwaliteit van het gebied. De entreezone is nu 
niet aantrekkelijk. Zou parkeren niet ook in de zone van het dijklichaam kunnen gebeuren? 
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7. Materialisering: geadviseerd wordt te focussen op duurzaam gebruik van het hout en te letten op 

de verticale overgangen van het houtwerk. 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

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

 
Variant A, hp architecten 
 

 
Variant B, hp architecten 
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Variant C, hp architecten 
 
 


