
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 16 februari 2023. 
 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Dhr. ir. M. Enderman Restauratiearchitect, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. J. van Geest Architectuurhistoricus, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris stadsbouwmeester & adviseur erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. ing. A. Neuteboom Adviseur erfgoed, gemeente Zoetermeer 
Dhr. ing. A. Berendsen Stedenbouwkundige, gemeente Zoetermeer 
Mevr. A. van Dijk Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester, gemeente 

Zoetermeer 
 
 

 
 
Zanzibarplein 90, en Sumatra 11 en 15 
omschrijving:  Het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie op het dak van het 

schoolgebouw 
zaaknummer:  2023-011183 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -   Op twee locaties van het gebouw worden luchtbehandelingskasten en pijpen 
geplaatst: aan de Zanzibarpleinzijde en aan de Sumatrazijde. De stadsbouwmeester 
adviseert voor beide locaties negatief, omdat de kasten en de pijpen teveel opvallen 
en daardoor beeldverstorend zijn.  

- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. Zanzibarpleinzijde: 
- de kast moet een kwartslag worden gedraaid en in de kleur van het dak, 

donkergrijs/zwart, worden geverfd; 
- de pijpen moeten zoveel mogelijk naar achteren worden gelegd en in een 

terracottakleur, de kleur van het metselwerk, worden geverfd. 
2. Sumatrazijde: 
- de pijpen moeten zoveel mogelijk naar achteren worden gelegd en in een 

terracottakleur, de kleur van het metselwerk, worden geverfd; 
- de kasten moeten zoveel mogelijk als een architectonisch element worden uitgewerkt, 

door middel van een mooi omkasting in een terracottakleur, de kleur van het 
metselwerk; 

- de kasten kunnen of op de hoge gedeelten worden geplaats en dan achter de 
daklichten of op het lage deel. 

 
 
  



 

 

 
Langsdoorsnede 
Bron: DSDr architecten 

   
 

 
  



 
 
Van der Waalsstraat 58 (kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2634 en 1910)  
omschrijving:   Het uitbreiden en verbouwen kantoor en magazijn 
zaaknummer:  2023-005417 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

   
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -   De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat er onvoldoende 
rekening is gehouden met de uitgangspunten van het vigerend beeldkwaliteitsplan met 
betrekking tot de hoofdvorm van de daken. Daarnaast is de symmetrie niet goed 
uitgewerkt, omdat er sprake is van een tussenlid als beëindiging op de linkerhoek. 

- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd meer massa op de hoek te maken. 
Hiervoor zijn twee opties: 

a. symmetrisch: het rechter volume moet ook links worden geplaatst; 
b. asymmetrisch: een verzameling van 4 elementen maken met een kleiner centraal 

tussenlid en de entree subtiel zichtbaar maken. 
 
 
 

  
  

  
 

 

 
Situatie voor- en zijgevels bestaand (boven) en nieuw (onder) 
Bron:  Slob bouwkundig tekenburo. 

 
 



 
Storkstraat 25  
omschrijving:   Het bouwen van vierenveertig bedrijfsunits   
zaaknummer:  2023-008449   
welstandsgebied: 14 Snelweg Hoofdwegenstructuur Randstadrail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. De locatie vereist een meet 
alzijdig ontwerp. 
 

Opmerkingen : - De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat het gebouw niet 
voldoende rekening houdt met de situering aan het knooppunt van de Oostweg en de 
Van der Hagenstraat. 

- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. Aan de Oostwegzijde ook een voorkant van de kopgevels te maken: het hele gebouw 

moet alzijdig zijn. Een hoger volume is hier voorstelbaar, mede gezien de 
ontwikkelingen in het Edisonpark en het Van Tuyllpark. 

2. In de voorgevels de bronskleurige omkadering op de hoeken door te zetten. 
3. De installatiekasten op het dak in te tekenen. 
 

Suggestie : - Aanbevolen wordt een groen dak toe te passen. 
 

 

 

 
Impressie 
Bron: Van Wilsem en Cabri, Architectuur en Management 

  
 

  



 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies  
 
Voorweg 208 bouwvergunning   
omschrijving:   Het vervangen van een karakteristieke woning   
zaaknummer:  2023-009192 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
Status pand:  Karakteristiek pand 
Status gebied:   Beschermd Stadsgezicht Voorweg 
   

 
Conclusie : Aangehouden. Het plan voldoet als voorgesteld nog onvoldoende aan de eisen van de 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. De 

monumentale waarden worden geschaad. De details zijn nog onvoldoende uitgewerkt, 
zie Opmerkingen. 

 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 17-11-2022. De erfgoedcommissie 
adviseert negatief over het plan, omdat de details nog onvoldoende zijn uitgewerkt. 
- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. het isolatiepakket ter plaatse van de lateien in te snijden en de lateien heel te laten; 
2. in plaats van een bakgoot een mastgoot met omtimmering, zinken vulling met kraal en 
op gemetselde klossen toe te passen; 
3. één steen tussen de hwa en de erker te laten zitten (detail 16); 
4. bij de erker aan de bovenzijde onder de getimmerde dakrand een rollaag aan te 
brengen; 
5. bij de erker een extra dakspuwertje aan te brengen. 
 

 

 

    
Bestaande en gewijzigde voorgevel 
Bron: RoosRos Architecten; Schra Architectuur en Kubus 

 
 
  



 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies  
 
Zegwaartseweg 61  
omschrijving:  Het verbouwen van een bestaande monumentale schuur naar vijf woningen 

en een vrijstaande woning, het verplaatsen van een bestaande inrit en het 
kappen van bomen              

zaaknummer:  2023-007317 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:    Gemeentelijk monument  
   

  
Conclusie : Akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld voldoende aan de eisen van de 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. De 

monumentale waarden worden niet geschaad. Het effect van de isolerende maatregelen 
is voldoende duidelijk, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 02-02-2022. De erfgoedcommissie 
heeft toen een negatief advies gegeven, omdat het effect van isolerende maatregelen 
onvoldoende was.  
- Twee adviseurs van adviesbureau Wolf + Dikken en de aannemer lichtten de 
isolerende maatregelen toe.  
1. Condens wordt in de gevels voldoende uitgesloten door middel van openingen aan de 
bovenzijde en in de stootvoegen. De folie om de gordingen zorgt niet voor condens door 
de waterkerende laag en door het zorgvuldig dichttapen en voldoende overlap. De 
temperatuur van de balk blijft 11,2 C tussen de 0 en 18 C. 
2. Er hoeft niet te worden geïmpregneerd, omdat de gevels goed worden hersteld. Dit is 
ook niet toegestaan bij monumenten. 
3. Het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur is gesteld op 18 graden 
(respectievelijk 18 en 0 graden). Dit is conform de uitgangspunten van het Bouwbesluit 
4. De producent van de tape en folie garandeert dat er geen problemen met de 
koudebruggen en vochthuishouding bij de balken zijn als het zorgvuldig wordt 
uitgevoerd. 
5. De aannemer geeft aan dat er niet wordt gekit, maar dat alles wordt getapet. Hierdoor 
zijn de werkzaamheden goed uitvoerbaar en op termijn blijven. 
De erfgoedcommissie adviseert positief over de bovengenoemde maatregelen. 
 

 

 

    
Bestaande gevels 

 

   
Gewijzigde gevels 
Bron: Ibelings Van Tilburg Architecten 

 
 

 
 
 
 



Malta 82    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-009805 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

dakkapellenbeleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 

 

 

 
Bron: MAD (Modeling and Design) 

 
  



 
 
Violiervaart 26   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2023-009860 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. 

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik voor het overige zijn 
wel voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de 
omgeving. 
De rechte beëindiging naar de rechterburen doet afbreuk aan de architectonische 
vormgeving van het pand.  
 

Opmerkingen : -Om de bezwaren weg te nemen dient de rechte beëindiging naar de rechterburen in 
een schuin dak te worden uitgevoerd, zoals dat meer in hetzelfde rijtje is gerealiseerd.  
 

 

  

 
Bestaande voor- en achtergevel 
 

 
Gewijzigde voor- en achtergevel 
Bron: ff arch eu, Architectural Design 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Laurierzoom 25    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2023-009972 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : - Over deze aanvraag is meerdere keren overleg geweest tijdens het inloopspreekuur 
van de stadsbouwmeester. 
-Er zijn vergelijkbare "dak uitbouwen" bij woningen in de buurt aanwezig, maar de "dak 
uitbouwen" in de straat zijn gerealiseerd ten tijde van de bouw en niet achteraf. 

 

 

   
Bestaande voorgevel                     Gewijzigde voorgevel 
Bron: Build Consult 

 
  



 
Albertilommer 9    
omschrijving:   Het verbreden van de dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-010138 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De dakkapel is breder dan de sneltoetscriteria toelaat, te weten 81% van de breedte 
van het dakvlak in plaats van 70% zoals genoemd in de sneltoetscriteria voor 
dakkapellen aan de voorkant. Echter gezien de vele precedenten in de buurt bij 
vergelijkbare woonblokken is deze afwijking aanvaardbaar.  
   

 
 

 

   
Bestaande en gewijzigde voorgevel 
Bron: Studio BvH Architect BNA 

  



 
 
 
Heicopstraat 93 - aangepast 
omschrijving:  Het realiseren van twee aanbouwen, een dakopbouw en twee constructieve 

doorbraken 
zaaknummer:  2023-010930 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 15-12-
2022. 
-Het plan is conform dit advies aangepast. De hoekcompositie blijft gehandhaafd. In de 
buurt zijn bij dezelfde woonblokken bij tussenwoningen al dergelijke dakopbouwen 
gerealiseerd.    

 

 

 
Bestaande voor- en achtergevel 
 

 
Gewijzigde voor- en achtergevel 
Bron: SKN Bouw en DRAWINQ 

 
 


