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Het jaarverslag van 2017 werd geopend met een gedicht van Robbert Roos - 
Kleurrijke stad. Uit de gedichtenbundel  Dichterbij de Stad. 

Een kleurrijke, bruisende stad met een rijke historie waar inwoners en bezoe-
kers zich thuis voelen. 

Om binnen deze traditie te blijven is er voor het jaarverslag 2018, 2019 en 
2020 ook nu weer gezocht naar een pakkende kunstzinnige verbeelding. Hoe 
omschrijven we de afgelopen drie jaren en vatten we dit samen? Zowaar 
geen sinecure.

Het door Refik Anadol gecreëerde gigantische LED scherm kunstwerk Quantum 
Memories, voor de National Gallery of Victoria in Melbourne voor haar Triën-
nale van 2021, beeldt het gevoel goed uit (https://youtu.be/8deA82Lm4XU).

Refik Anadol is een mediakunstenaar en regisseur, die woont en werkt in Los 
Angeles, Californië. Hij is docent en gastonderzoeker bij de afdeling Design 
Media Arts van UCLA. Refik was enthousiast over mijn verzoek om zijn kunst-
werk Quantum Memories te mogen verwerken en te delen.

1. Voorwoord: Bruisende Stad
 door Johan Roelofs      
  

 (https://youtu.be/8deA82Lm4XU)
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In het kunstwerk zien we een enorme explosie, een transformatieproces en 
transitie van kleuren. Vandaar de link met Zoetermeer. Een bruisende kleur-
rijke stad. De stad bruist en bevindt zich op verschillende plekken en in di-
verse projecten in een groot transformatie- en transitieproces. Zoetermeer 
is geen tabula rasa meer, het idee van bouwen in een lege ruimte ligt achter 
ons. Nieuwe invullingen en transformaties vinden plaats binnen de bestaande 
gebouwde context. Denk hierbij alleen al aan het project Entree, de diverse 
versnellingslocaties, de Dorpsstraat, de  Historische linten en de Visie Binnen-
stad. De begeleiding van een en ander vraagt veel inzet, een hoge ambitie, 
veel ontwerpkracht en een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces.

Het gigantische LED scherm kunstwerk Quantum Memories laat zich ook op 
andere meer concrete en objectieve aspecten eenvoudig koppelen met de 
werkzaamheden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de stads-
bouwmeester. Zo zijn er in de afgelopen drie verslagjaren diverse grote LCD 
schermen voorgelegd. Er is een bezwaar behandeld met betrekking tot het 
mega-reclamescherm langs de A12 en er zijn diverse aanvragen gedaan voor 
de plaatsing van LCD reclame-uitingen tegen de gevels van gebouwen en in 
de openbare ruimte. Mede op basis van deze ontwikkelingen is het de recla-
menota in 2019 herzien. 

De in het kunstwerk zichtbare explosies zijn ook door te zetten naar de explo-
sieve toename van het aantal plannen. Het aantal bouwplannen, de omvang 
van de plannen en de complexiteit van de plannen is enorm sterk toegenomen 
ten opzichte van 2017. Dit klinkt als turbulent, en dat was het ook, maar we 
voelen ons bevoorrecht. Door de economische vooruitgang en het positieve 
gevoel over de  toekomst hebben veel initiatiefnemers, o.a. door het geloof in 
Zoetermeer, het aangedurfd om plannen te ontwikkelingen zonder daarbij be-
langrijke zaken zoals ondermeer duurzaamheid, klimaatadaptatie, de ener-
gietransitie en natuurinclusief bouwen uit het oog te verliezen. Er zijn in de 
afgelopen drie jaar diverse plannen ingediend voor nieuwbouw, uitbreiding, 
beheer en onderhoud van ondermeer woningen, bedrijfs- en sportgebouwen 
en het behoud en de verbetering van het Zoetermeerse  cultuurhistorisch 
erfgoed. In dit jaarverslag zal een aantal gerealiseerde en of behandelde pro-
jecten en ontwikkelingen nader worden toegelicht.

De CRK en de stadsbouwmeester vertrouwen erop dat u met belangstelling 
kennis zult nemen van dit jaarverslag over 2018, 2019 en 2020. Wij nodi-
gen u graag uit voor een gesprek over de werkzaamheden van de CRK en de 
stadsbouwmeester en over uw verwachtingen, visie en ideeën met betrek-
king tot de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Zoetermeer.

Johan Roelofs
Stadsbouwmeester en voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de stadsbouwmeester en de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (hierna CRK) van de gemeente Zoetermeer over de 
periode 2018-2020.De stadsbouwmeester doet in principe één keer per jaar 
verslag uit aan de gemeenteraad. Dit is voor het laatst gebeurd over het jaar 
2017. Echter, vanwege wisselende personele bezetting op het secretariaat van 
de stadsbouwmeester en van de CRK is de afgelopen twee jaar alle aandacht 
gegaan naar de continuïteit van de adviesrol van de stadsbouwmeester en 
de CRK. Hierdoor is abusievelijk in de jaren 2018 en 2019 geen jaarverslag 
gemaakt. Daarom gaat dit jaarverslag nu over de jaren 2018-2020.

De stadsbouwmeester adviseert het gemeentebestuur op basis van de Wo-
ningwet over welstandsaspecten. Hij toetst aan de hand van het door de 
gemeenteraad vastgestelde welstandsbeleid of het bouwplan voldoet aan ‘re-
delijke eisen van welstand’. De stadsbouwmeester wordt bijgestaan door een 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), waarin de disciplines architectuur, 
stedenbouw, landschap en erfgoed zijn vertegenwoordigd. De CRK adviseert 
in de regel in een vroeg stadium, voorafgaand aan de officiële vergunnin-
genprocedure, over grotere, ruimtelijke plannen. De stadsbouwmeester is 
voorzitter van de CRK. De samenstelling van de CRK in de jaren 2018, 2019 
en 2020 vindt u in hoofdstuk 3.

Taken 
De taken en bevoegdheden van de stadsbouwmeester zijn vastgelegd in 
hoofdstuk 9 van de Bouwverordening Zoetermeer (2012). In artikel 9.1 is de 
wijze van advisering vastgelegd: 
1. De stadsbouwmeester adviseert over de welstandsaspecten van aanvra-

gen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen en over andere as-
pecten die voor het uiterlijk van de stad van belang zijn. 

2. De stadsbouwmeester baseert de adviezen op de in de Welstandsnota ge-
noemde welstandscriteria. 

3. De stadsbouwmeester wordt - in bepaalde gevallen - bijgestaan door een 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en door één of enkele deskundigen uit de 
commissie. 

2. Werkwijze stadsbouwmeester en
    Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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Over (bouw)plannen voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten 
adviseren naast de stadsbouwmeester de twee erfgoeddeskundigen van 
de CRK. Daaronder vallen vergunningaanvragen, adviezen over voorstellen 
van plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, de aanwijzing van 
gemeentelijk beschermde stadsgezichten en bezwaar- en beroepschriften 
ingevolge de Monumentenwet en de gemeentelijke Erfgoedverordening. 

Advisering over andere aspecten die voor het uiterlijk van de stad van belang 
zijn, betreffen stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen, struc-
tuurvisies, stadsvisies, landschappelijke ingrepen en infrastructuur. Dit zijn 
plannen die de ruimtelijke kwaliteit van de stad als geheel betreffen en dus 
bij uitstek de plannen die aan de CRK voor advies worden voorgelegd.

Toetsingskader 
De stadsbouwmeester adviseert op basis van de welstandscriteria die in de 
Welstandsnota Zoetermeer (www.zoetermeer.nl/welstand) zijn genoemd. De 
Welstandsnota is door de gemeenteraad vastgesteld. 

Er worden drie welstandsniveaus onderscheiden: luw, regulier en intensief. 
Per welstandsniveau zijn algemene criteria opgesteld die voor de gehele 
stad gelden en overzichtelijk op één pagina staan. Hoe meer criteria, hoe 
intensiever het beleid is. 

De criteria zijn niet al te specifiek en vormen de basis, waarop ieder ontwerp is 
te herleiden. Ze zijn gericht op de architectonische kwaliteiten van een gebouw 
en op de wisselwerking van het gebouw met de omgeving. Het gaat er dus 
niet om of een gebouw ‘mooi of lelijk’ is. Voor de vijf gemeentelijk beschermde 
stadsgezichten en de buurten met bijzondere kwaliteiten zijn aanvullende 
gebiedscriteria geformuleerd. In een stijlenatlas worden de verschillende ar-
chitectuurstijlen in Zoetermeer beschreven. De atlas dient als naslagwerk bij 
de Welstandsnota. Kleine bouwaanvragen, zoals dakkapellen en aanbouwen, 
worden getoetst aan de hand van sneltoetscriteria. Voldoet een aanvraag aan 
deze criteria dan volgt automatisch een positief welstandsadvies zonder dat 
de stadsbouwmeester ernaar hoeft te kijken.

Werkwijze 
De stadsbouwmeester adviseert over alle aanvragen voor een omgevingsver-
gunning, waarvoor een welstandsadvies nodig is, en geeft daarnaast advies 
over bouwvoornemens in de vorm van een vooroverleg. Voordat een aan-
vraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend, kan de aanvrager 

http://(www.zoetermeer.nl/welstand)
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het plan in een vooroverleg met de stadsbouwmeester bespreken. De advie-
zen en suggesties van de stadsbouwmeester uit het vooroverleg kunnen dan 
worden meegenomen bij de verdere planuitwerking in de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. 

Het vooroverleg wordt gestimuleerd, omdat plannen in een vroeg stadium 
kunnen worden bekeken en gemakkelijker kunnen worden bijgesteld dan 
wanneer het een aanvraag om omgevingsvergunning betreft. 

Openbare vergadering 
De stadsbouwmeester vergadert iedere week op donderdagmiddag. De 
agenda wordt in principe een week van tevoren op de website geplaatst. 
Na afloop van de vergadering wordt van ieder plan een schriftelijk advies 
gemaakt.

De CRK komt in principe tien keer per jaar bijeen en vergadert op een 
vrijdagmiddag. De agenda wordt in principe een week van tevoren op de 
website geplaatst. Zijn er dringende plannen dan worden extra vergaderingen 
ingelast. De commissie adviseert vrijwel uitsluitend over plannen die in een 
vroeg stadium worden voorgelegd en waarvoor in de regel nog geen aanvraag 
voor een omgevingsvergunning is ingediend. 

De vergaderingen van de stadsbouwmeester en van de CRK zijn openbaar 
(conform artikel 12b, lid 2 van de Woningwet en artikel 3.6, lid 1 van de 
Bouwverordening). Iedere geïnteresseerde kan zich als bezoeker melden en 
zelf ervaren hoe de adviezen tot stand komen. In de praktijk worden de ver-
gaderingen bijgewoond door architecten en opdrachtgevers, door bewoners, 
de VAC (Adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving) en het 
Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) 

De informatie over welstand, zoals de agenda, de Welstandsnota, een 
overzicht van de commissieleden en het laatste jaarverslag zijn te vinden op 
www.zoetermeer.nl/welstand .

Het toepassen van de welstandscriteria 
Een advies op een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan positief of 
negatief zijn: akkoord of niet akkoord. Positieve adviezen voldoen aan redelijke 
eisen van welstand en worden kort gemotiveerd. Een negatief advies betekent 
dat de aanvraag in strijd is met het welstandsbeleid. Dit wordt uitgebreider 
gemotiveerd. Er wordt aangegeven aan welke criteria in de Welstandsnota de 
aanvraag niet voldoet, gevolgd door een nadere uitleg. Negatieve adviezen 
leiden tot het weigeren van de omgevingsvergunning. Soms worden plannen 
in eerste instantie negatief beoordeeld, maar is er wel verbetering mogelijk. 

http://www.zoetermeer.nl/welstand 
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Evaluatie Stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
In de eerste helft van 2018 is het functioneren van de stadsbouwmeester 
en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geëvalueerd met de gemeenteraad, 
de gemeentelijke organisatie, aanvragers, belangenorganisaties en de stads-
bouwmeester en de CRK-leden zelf. De algemene conclusie was positief, voor-
al de manier waarop de stadsbouwmeester communiceert en adviseert wordt 
gewaardeerd. Omdat de toenmalige CRK niet meer kon worden herbenoemd, 
is er voor de nieuwe CRK een aantal aandachtspunten benoemd, waaronder 
het verduidelijken van de rol van CRK bij projecten voor stedelijke ontwik-
kelingen, het omhoog schroeven van de vergaderfrequentie (van 4 naar 10 
keer per jaar), het aanbrengen van meer structuur in de vergaderingen en 
het niet gelijktijdig beëindigen van de benoemingen van de leden om meer 
continuïteit te waarborgen. 

Vanaf 2019 naar aanleiding van de evaluatie is een aantal veranderingen 
doorgevoerd. De CRK vergadert nu 10 keer per jaar, wat neer komt op één 
keer per maand met uitzondering van het zomer- en het kerstreces. Indien 
nodig wordt dan alsnog een extra vergadering georganiseerd. Daarnaast 
wordt er bij de herbenoeming van de CRK-leden in juli 2021 een afwisselend 
schema opgesteld, zodat de continuïteit in de advisering beter gewaarborgd 
is. De structuur in de vergadering is verbeterd door een verhoging van de ca-
paciteit van de ambtelijke ondersteuning van de stadsbouwmeester. Hierdoor 
is de voorbereiding van de vergadering op organisatorisch vlak verbeterd en 
komen de adviezen meer gestructureerd en op tijd tot stand. Bij de adviezen 
wordt op het formulier onder het kopje ‘Motivering’ de juridische onderbou-
wing van het advies gegeven. Het toetsingskader worden nu ook structureel 
aangegeven, bijvoorbeeld of het een reguliere of uitgebreide procedure be-
treft, welk welstandsniveau van toepassing is op grond van de welstandsnota 
etc. 

Het verduidelijken van de rol van de CRK is nog niet tot stand gekomen 
vanwege wisselende personele bezetting/onderbezetting op het secretariaat 
van de stadsbouwmeester en de CRK en vervolgens doordat onder de Omge-
vingswet dit niet meer wordt geregeld in de Bouwverordening en Erfgoedver-
ordening. Dit zal worden meegenomen bij de nieuwe verordening die met de 
komst van de Omgevingswet moet worden opgesteld die zal gaan over het 
adviesstelsel inzake erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. 
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3.  Samenstelling Commissie Ruimtelijke 
 Kwaliteit 2018 - 2020
 

Inleiding
Op 1 oktober 2018 is Johan Roelofs benoemd als stadsbouwmeester van Zoe-
termeer voor een tweede termijn van drie jaar. Dit betekent dat er in 2021 naar 
een nieuwe stadsbouwmeester zal moeten worden gezocht.

Omdat de zittingstermijn van de bestaande commissie op 1 juli 2018 afliep, is 
er 20 juli 2018 nieuwe CRK voor een periode van drie jaar benoemd. Naar ver-
wachting zal de voltallige CRK in 2021 worden herbenoemd voor een tweede 
termijn. Om de continuïteit van de advisering te waarborgen zullen de nieuwe 
benoemingen niet gelijktijdig eindigen.

2018
Tot 1 juli 2018 was de samenstelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als 
volgt:
• Dhr. ir. J.A. Roelofs, stadsbouwmeester, voorzitter
• Mevr. ir. J. Vos, lid architectuur
• Mevr. ir. P.J. Sala, lid stedenbouw
• Mevr. ir.  S.N. Geerlings, lid landschapsarchitectuur
• Dhr. drs. W.A. Galema, lid erfgoed, plaatsvervangend stadsbouwmeester

Vanaf 20 juli 2018 trad een nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan:
• Dhr. ir. J.A. Roelofs,stadsbouwmeester, voorzitter 
• Dhr. ir. W.H. Schenk, lid architectuur, plaatsvervangend  stadsbouwmeester     
• Mevr. ir. M. Peeters, lid stedenbouw
• Dhr. ir. J.M. Van Linge, lid landschapsarchitectuur
• Dhr. ir. M. Enderman, lid erfgoed, plaatsvervangend Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn in 2018 
ondersteund door: 
• Dhr. ing.A.B. Berendsen MUD, secretaris ad interim stadsbouwmeester
• Dhr.H. Orsel, secretaris ad interim stadsbouwmeester
• Mevr. ing. L. Batenburg, secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
• Mevr. N. van Vught, ambtelijke ondersteuning
• Mevr. A.A. van Dijk, vervanging ambtelijke ondersteuning

2019
De samenstelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit was in 2019 als volgt:
• Dhr. ir. J.A. Roelofs, stadsbouwmeester, voorzitter 
• Dhr. ir. W.H. Schenk, lid architectuur, plaatsvervangend stadsbouwmeester
• Mevr. ir. M. Peeters, lid stedenbouw
• Dhr. ir. J.M. Van Linge, lid landschapsarchitectuur
• Dhr. ir. M. Enderman, lid erfgoed, plaatsvervangend stadsbouwmeester
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De Stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn in 2019 
ondersteund door: 
• Dhr. H. Orsel , secretaris ad interim stadsbouwmeester
• Mevr. drs. M. Panman, secretaris stadsbouwmeester en Commissie    

        Ruimtelijke Kwaliteit
• Mevr. ing. L. Batenburg, secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
• Mevr. N. van Vught, ambtelijke ondersteuning
• Mevr. A.A. van Dijk, vervanging ambtelijke ondersteuning

2020
Op 1 augustus 2020 is mevrouw J.M. van Geest toegetreden tot de CRK als 
tweede lid erfgoed. Hiermee is vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voldaan 
aan de eisen van de Omgevingswet. 

De samenstelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit was in 2020 als volgt:
• Dhr. ir. J.A. Roelofs, stadsbouwmeester, voorzitter 
• Dhr. ir. W.H. Schenk, lid architectuur, plaatsvervangend stadsbouwmeester 

Mevr. ir. M. Peeters, lid stedenbouw
• Dhr. ir. J.M. Van Linge, lid landschapsarchitectuur
• Dhr. ir. M. Enderman, lid erfgoed, plaatsvervangend stadsbouwmeester
• Mevr. drs. J.M. van Geest, lid erfgoed. 
 
De Stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn in 2020 
ondersteund door: 
• Mevr.drs. M. Panman, secretaris stadsbouwmeester en Commissie    

       Ruimtelijke Kwaliteit
• Mevr .ing. L. Batenburg, secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
• Mevr. N. van Vught, ambtelijke ondersteuning
• Mevr. A.A. van Dijk, vervanging ambtelijke ondersteuning 
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Welstand in cijfers 2018 
Stadsbouwmeester 
Aantal vergaderingen:     38
Aantal plannen vooroverleg:    79
Aantal (bouw)plannen:     533

Waarvan 
Akkoord:       360
Niet akkoord:      94

Monumenten 
Aantal plannen vooroverleg:    4
Aantal (bouw)plannen akkoord:    8
Aantal (bouw)plannen niet akkoord:   9
Totaal aantal monumentenplannen:   18

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Aantal vergaderingen:     5
Aantal plannen:      14
   

4. Welstand in cijfers
  

 

Inleiding
In de periode van dit verslag hebben er een paar wijzigingen in het formu-
leren van het advies van de stadsbouwmeester plaatsgevonden. De stads-
bouwmeester geeft nu vanuit juridische en procesmatige overwegingen een 
advies met ’akkoord’ (een positief advies) of ‘niet akkoord’ (een negatief 
advies) en niet meer met ‘nog niet akkoord’, ‘akkoord mits’ of ‘niet akkoord 
tenzij’. Het aantal ‘niet akkoord’ adviezen is hierdoor toegenomen. Echter 
wordt er door de stadsbouwmeester naar gestreefd om uiteindelijk bij alle 
plannen door middel van suggesties of aanbevelingen te komen tot een po-
sitief advies. Dit is bij alle ‘niet akkoord’ plannen het geval, zodat uiteindelijk 
alle plannen akkoord zijn bevonden. Daarnaast geeft de stadsbouwmeester 
sinds 2020 in het geval van een positief advies (akkoord) geen aanbevelingen 
meer. Dit om te voorkomen dat aanvragers het plan in afwijking van de ver-
gunning alsnog wijzigen in lijn met de aanbevelingen. Alleen in het geval van 
een ‘niet akkoord’, een negatief advies, kunnen er door de stadsbouwmeester 
wel aanbevelingen worden gegeven.
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Welstand in cijfers 2019
Stadsbouwmeester 
Aantal vergaderingen:     49
Aantal plannen vooroverleg:    46
Aantal (bouw)plannen:     471

Waarvan 
Akkoord:       349
Niet akkoord:      76 

Monumenten 
Aantal plannen vooroverleg:    3
Aantal (bouw)plannen akkoord:    9
Aantal (bouw)plannen niet akkoord:   2
Totaal aantal monumentenplannen:   13

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Aantal vergaderingen:     8
Aantal plannen:      13

Welstand in cijfers 2020
Stadsbouwmeester 
Aantal vergaderingen:     46
Aantal plannen vooroverleg:    59
Aantal (bouw)plannen:     592

Waarvan 
Akkoord:       424
Niet akkoord:      109 

Monumenten 
Aantal plannen vooroverleg:    5
Aantal (bouw)plannen akkoord:    19
Aantal (bouw)plannen niet akkoord:   5
Totaal aantal monumentenplannen:   26

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Aantal vergaderingen:     8
Aantal plannen:      14
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5. Selectie behandelde plannen

 

Inleiding
In de afgelopen drie jaren zijn in Zoetermeer veel en veel verschillende pro-
jecten gerealiseerd. De stadsbouwmeester en de CRK hebben zich in hun 
rol als onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W met een aantal 
projecten intensief beziggehouden. Hieronder volgt een selectie van de meest 
in het oog springende gerealiseerde nieuwbouw, transformaties en verbou-
wingen.

2018
Monumenten:
• Dorpsstraat 24, Heilige Nicolaaskerk, reconstructie Verrijzeniskapel
     Limes Landschapsadvies en Ada Wille, Landschaps- & begraafplaatsarchi- 
     tectuur

• Voorweg 226, herbouw boederij Mariahoeve tot woonhuis
     Bongers Architecten BNA

Nieuwbouw
• Asseliershof, bouw eengezinswoningen
     Groosman Architecten

• Kadelaan 6, transformatie kantoorgebouw naar appartementencomplex 
Dock

     LIAG Architecten

• Frankrijklaan 6, nieuwbouw fietsenstalling
     Kalkhoven Architectuur

• Engelandlaan 350-396, transformatie kantoorgebouw naar appartemen-
tencomplex

     Knevel Architecten

• Oostwaarts 14, nieuwbouw Hommerson Casino’s 
     Gentle People Design & Build Management

• Schoolstraat 1, nieuwbouw hospice en buurtzorgpension
     HW Architecten
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Monument

Dorpsstraat 24, Heilige Nicolaaskerk, reconstructie Verrijzeniskapel
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Monument

Voorweg 226, herbouw boerderij Mariahoeve tot woonhuis
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Nieuwbouw

Asseliershof Palenstein
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Nieuwbouw

Kadelaan 6, transformatie kantoorgebouw naar appartementencomplex Dock.
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Nieuwbouw

Frankrijklaan 6, nieuwbouw fietsenstalling
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Nieuwbouw

Engelandlaan 350 - 396, transformatie kantoorgebouw naar appartementen-
complex
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Nieuwbouw 

Oostwaarts 14, nieuwbouw Hommerson Casino’s
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Nieuwbouw

Schoolstraat 1, nieuwbouw hospice en buurtzorgpension
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2019
Monumenten:
• Derde Stationsstraat 369, herbestemming watertoren
     Meijers & Van Eerden Architecten

• Dorpsstraat 59, aanbouw De Herberg bij de Oude Kerk
     Van Hoogevest Architecten

• Voorweg 163, verbouwing voorhuis en herbouw stal met twee woningen 
van boerderij Ottelinen Burch

     Architectenburo Van Vliet

Nieuwbouw:

• Zuidwaarts 2, nieuwbouw Museum De Voorde
     Common Affairs
    
• Voorweg 115, nieuwbouw 18 woningen Zilverster
     RoosRos architecten

• Nieuwe Driemanspolder, nieuwe civiel technische kunstwerken
     Ingenieursbureau Wagemaker

• Palenstein, renovatie Nul Op De Meter woningen
     A3 Architecten
    
• Katwijkerlaantracé, nieuwbouw woonzorgzone met:
     - Wonen à la Carte, BDC Architecten
     - Floriadehof, EGM Architecten
     - Rozentuin, Naomigang / Milenagang Inbo architecten
     - XL wonen Nathaliegang

• Toneellaan 1, parkeergarage Lange Land Ziekenhuis
     EGM Architecten

• Stadhuisplein, herinrichting openbare ruimte
     Common Affairs
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Monument

Derde Stationsstraat 369, herbestemming watertoren



24

Monument

Dorpsstraat 59, aanbouw De Herberg bij de Oude Kerk
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Monument

Voorweg 163, verbouwing voorhuis en herbouw stal met twee woningen van 
boerderij Ottelinen Burch



26

Nieuwbouw

Zuidwaarts 2, nieuwbouw Museum De Voorde
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Nieuwbouw

Voorweg 115, nieuwbouw 18 woningen Zilverster
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Nieuwbouw

Nieuwe Driemanspolder, civiel technische kunstwerken
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Nieuwbouw

Palenstein, renovatie Nul Op De Meter woningen
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Nieuwbouw

Katwijkerlaantracé, nieuwbouw woonzorgzone Wonen à la Carte
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Katwijkerlaantracé, nieuwbouw woonzorgzone Floriadehof

Nieuwbouw
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Katwijkerlaantracé, nieuwbouw woonzorgzone Rozentuin, Naomigang / Milenagang

Nieuwbouw
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Nieuwbouw

Katwijkerlaantracé, nieuwbouw woonzorgzone XL wonen, Nathaliegang
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Nieuwbouw 

Toneellaan 1, parkeergarage Lange Land Ziekenhuis
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Nieuwbouw

Stadhuisplein, herinrichting openbare ruimte
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2020
Monument: 

• Julianalaan 1, restauratie en verduurzaming woonhuis
     Architectenstudio.NL, Marc Taks

• Dorpsstraat: herinrichting met leilindes, straatmeubilair en uithangborden
     Straatmeubilair ontworpen door Bureau Stoep

Nieuwbouw:

• Amerikaweg, nieuwbouw sporthal Gymworld
     VenhoevenCS architecture + urbanism
     Kunstwerk Letterbeeld van Michiel Kluiters

• Zuidwaarts, transformatie stadshuistoren tot appartementencomplex De 
Kroon

     A3 Architect

• Toneellaan 2, nieuwbouw Reinier Haga Orthopedisch Centrum
     EGM Architecten

• Prismalaan West 1, nieuwbouw station Lansingerland-Zoetermeer
     Team V en Arcadis

• Van Duyvenvoordepad, bouw eengezinswoningen
     KVDK Architecten

• Reigersblauw-Staalblauw, bouw eengezinswoningen
     Heida Matsumoto Architecten
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Monumenten

Julianalaan 1, restauratie en verduurzaming woonhuis
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Dorpsstraat, herinrichting met leilindes, straatmeubilair en uithangborden

Monumenten
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Nieuwbouw

Amerikaweg, nieuwbouw sporthal Gymworld
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Nieuwbouw

Zuidwaarts, transformatie stadshuistoren tot appartementencomplex De Kroon
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Nieuwbouw

Toneellaan 2, nieuwbouw Reinier Haga Orthopedisch Centrum
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Nieuwbouw

Prismalaan West 1, nieuwbouw station Lansingerland - Zoetermeer
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Nieuwbouw 

Van Duyvenvoordepad, bouw eengezinswoningen
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Nieuwbouw

Reigersblauw - Staalblauw, bouw eengezinswoningen
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