
 

 

Verslag van de 2de bijeenkomst participatie team woondekken Tichelberg en Turfberg te 
Zoetermeer   dd 14 december 2016  
 
aanwezig  
Hans Vanbeek  Turfberg 16  hans_vanbeek@liuve.nl 
Aldo Snik   Tichelberg 27 aldo.snik@wellfound.nl 
Joris Milo   Turfberg 24   (ipv Wesley Bierman, Tu 26) 
       wesleybierman1@hotmail.com 
Sjoerd    Turfberg 25  ………………… 
Suzanne Ramselaar Tichelberg 14 s.ramselaar@gmail.com 
Joyce Zanoli    Turfberg  40  (ipv Arie Amptmeijer) 
       a.amptmeijer@ziggo.nl 
Demian Berghuis  Turfberg  gwj.berghuijsibclc@ziggo.nl 
Annemieke Diekman    Diekman Landschapsarchitecten 
Richard Verbeek  Tichelberg  r.verbeek@casema.nl 
Willem Hermans  Tichelberg 13 willemhermans@cs.com (redactie verslag) 
 
Welkom aan de nieuwe leden van deze participatiegroep; een korte samenvatting van wat 
in het eerste gesprek is besproken staat in de uitnodigingsbrief van de HVMB en voor wie 
het op prijs stelt, zal ook het verslag van die bijeenkomst nog worden gestuurd. 
 
Hans Vanbeek heeft als patiobewoner/eigenaar een bijeenkomst belegd met de 7 andere 
leden van zijn  VVE. Het was nuttig en de garage eigenaren waren wel bereid om mee te 
betalen aan een technisch waterdicht dak, lees patiovloer, maar niet aan de beplanting. 
 
Annemieke Diekman licht haar werkzaamheden toe. Los van de draagkracht, maximum 
toelaatbaar gewicht is 250 kg/m2, variabele vloerbelasting bedraagt ook 250 kg/m2, pleit 
zij voor het gebruik van tegels met een kloeke uitstraling en grote maten, denk aan 60x60 
of 60x40. Vanuit de kleine monsters zijn twee tegels als eerste voorkeur geselecteerd, 
NEN gecertificeerd, die voor de ontwerpvoorstellen zijn gebruikt. Voor het ontwerp staan 
drie onderwerpen centraal, te weten het maken van een onderscheid tussen privé en 
collectief, een goed bruikbaar collectief deel inclusief het gebruik van groen en als derde 
over verlichting; de voorkeur voor bolderarmaturen in plaats van wandarmaturen.  
 
Er zijn drie modellen nader uitgewerkt: 
model 1  met onderscheid in privé en openbaar door middel van verharding en met  
  plantenbakken langs de gemetselde (berging)gevel geplaatst 
model 2  idem, alleen zijn de plantenbakken nu voor of in de privé stukken geplaatst 
model 3  idem en worden die tegenover elkaar liggende delen visueel verbonden door 
  stroken afwijkende verharding.  
Daarnaast worden voorstellen voor plantenbakken inclusief watersysteem nader toegelicht 
en in een principe doorsnede de opbouw van de dekafwerking inclusief plantenbak 
toegelicht: maximaal 13 cm hoogte beschikbaar voor 6 cm tegels, minimaal 3 cm voor 
tegeldragers en de rest voor de waterkerende daklaag en corrigeren van afschot cq het 
afvlakken van oneffenheden. 
De drie modellen worden afzonderlijk toegelicht (zie ook bijgevoegde presentatie) en 
leiden tot de nodige discussie. Niet zozeer over de verlichting (gedeelde voorkeur voor 
bolderarmaturen in een donkere kleur (grafiet)), maar vooral over de opbouw van het 
tegelpatroon (stroken wel of niet) en de positie van de collectieve plantenbakken. Per 
model worden kanttekeningen geplaatst om uiteindelijk tot bouwstenen te komen voor de 
twee varianten, die op de komende ALV zullen worden gepresenteerd. 
 



 

 

Beschrijving Model 1 
privé deel is belegd met 30x60 tegels, Silver grijs, de grote maat haaks op de voorgevel 
loopdeel is belegd met 60x60 tegels, Jet Black 
beplantingsbakken, 60x60x120, eenzijdig gesitueerd  en opgenomen in de bestrating op 
het openbare deel; verlichting (bolderarmaturen) is buiten de bakken geplaatst 
 
Opmerkingen model 1 
Waardering voor onderscheid privé (lichte kleur) en openbaar (donkere tegel), maar 
maatverschil tussen de lichte tegels (60x30) en de donkere tegel (60x60) roept vragen op; 
passende maatvoering (is 2x30 + naad = 60?), hoeveelheid naden. Algemene waardering 
voor de prettige lay-out met twee uitersten: voor de een mag het nog rustiger tegenover de 
ander dat iets meer expressie in bijvoorbeeld belijning niet verkeerd is. Over de collectieve 
plantenbakken zijn enige aarzelingen; staan ze wel op de juiste plaatsen (niet zichtbaar 
vanuit de keukens), dragen ze zo wel bij aan het filteren van de eigen collectie privé potten 
& pannen? 
 
Beschrijving model 2 
privé deel is belegd met 30x60 tegels, Siver grijs, de grote maat haaks op de voorgevel 
loopdeel is belegd met 60x60 tegels, Jet Black 
beplantingsbakken staan tweezijdig op het privé deel, ter afscherming van en zijn in de 
bestrating geïntegreerd  
verlichting (bolderarmaturen) is buiten de bakken geplaatst 
 
Opmerkingen model 2 
Rustig model, maar werkt wellicht ruimtelijk sterker als de plantenbakken op de rand van 
de lichte bestrating en de donkere tegels worden geplaatst; dan begrenzen de privé delen, 
en staan ze op de overgang naar het openbare deel. Kunnen de privé matjes ook in 60x60 
tegels worden uitgevoerd? 
 
Beschrijving model 3a 
Haaks op de looprichting zijn stroken afwijkende bestrating toegevoegd; zo wordt de 
lengterichting onderbroken en de breedte versterkt. Tegelpatroon in het openbare deel 
loopt niet continue door. 
De ondergrond is verder identiek aan model 1 (privé deel 30x60, Silver grijs, openbare 
deel 60x60, Jet Black, eenzijdig geplaatste plantenbakken en verlichting dmv 
bolderarmaturen). 
 
Opmerkingen model 3 
Waarde wordt gehecht aan het doorlopen van de patronen op het openbare deel en ook 
de dwarsstrepen mogen best van gevel tot gevel lopen. Voor de een worden de 
dwarsstrepen als een mooie aanvulling van het patroon gezien; voor de ander mag het 
rustiger blijven.  
 
Beschrijving Model 3b 
Identiek aan model 3a met als grote verschil dat de tegelformaten afwijkend zijn om het 
verschil tussen privé  en openbaar te versterken. Looppad is belegd met zwarte tegels 
50x50, de privé delen met 40x60 Silver grijs en de stroken zijn in grijs beton 25x100. 
 
Opmerkingen model 3b 
Waardering voor dit model; mooie balans tussen rust en dynamiek het openbare deel. Een 
andere plaatsing van de plantenbakken, op de overgang van privé naar openbaar valt te 
overwegen. Afwijkende tegelmaten privé stukken wordt als onrustig ervaren. 



 

 

 
Veel discussie over deze reeks modellen, waarbij een minderheid pleit voor een zo rustig 
mogelijke opzet ook qua kleurstelling en zelfs zonder plantenbakken en een meerderheid 
een patroon zoals in model 3b wel zit zitten, maar nog andere opties voor de 
plantenbakken wil open houden. Door het verspringen van de privé entrees t.o.v. de 
patiowoningen staan de blinde muren op de verschillende dekdelen anders tegenover 
elkaar; wellicht een motief (zichtlijnen) om daar het plaatsen van de collectieve 
plantenbakken mee te verbinden? 
 
Overige aandachtspunten: 
privé delen op de hoek; plaats plantenbakken en hoe omgegaan met de ingang, 
kleurstelling vloer en plantenbakken; niet te donkere bakken, 
minder naden, zijn meer gelijke formaten mogelijk? 
bolderarmaturen prima, overal hetzelfde armatuur toepassen, maar kan het ook minder 
objecten bijvoorbeeld als de plantenbakken elders staan? 
aanbrengen van wel of geen belijning/stroken een motief voor een van de twee varianten? 
 
Vervolg 
Uit de discussie zijn de volgende onderdelen voor twee varianten aan te reiken: 
een heel rustig patroon, maar wel gebaseerd op onderscheid privé (lichte kleur) en 
openbaar (donker) en wellicht ook in tegelformaat; het doorlopen van de naden leidt tot 
een rustiger ondergrond. Slimme plaatsing van plantenbakken en bolderarmaturen 
Of een patroon zoals in de model 3 met stroken, maar met een andere plaatsing van de 
plantenbakken en wellicht ook van de verlichtingsarmaturen. 
 
Om deze varianten tot een ontwerp dat ook qua financiën begroot kan worden, uit te 
werken is meer tijd nodig dan nu rest tussen 14 december, de Kerstbreak en medio 
januari2017. Op de ALV moeten ook de financieel gevolgen inzichtelijk gemaakt zijn. 
Vandaar het voorstel om het bestuur te informeren de ALV te verplaatsen naar, op zijn 
vroegst medio februari 2017 en de derde bijeenkomst van het participatieteam te houden 
op dinsdagavond 24 januari 2017. 
 
Aanvulling 1 
Kom kijken naar de tegels die bij Tichelberg 13 voor de deur staan 
 
Aanvulling 2,  aangeleverd door Annemieke Diekman:  
Betreft de vraag over vorst heb ik het volgende nog van de site gehaald. 
De tegels zijn getest echter bij vorst wordt aangeraden te strooien. Zie volgende 
aantekening van de leverancier. 
“Bij vorst is het verstandig om parkeerdaken vroegt ijdig te strooien, omdat deze 
door bevriezing sneller glad kunnen worden dan park eergelegenheden op de grond. 
Bevriezing ontstaat door afkoeling. Net als bruggen en viaducten, worden parkeerdaken 
eerder glad omdat ze niet in contact staan met de bodem, er daarvan geen warmte wordt 
aangevoerd, en dus sneller afkoelen. Ook de ligging, open of beschut, en de hoeveelheid 
vocht in de lucht speelt een rol hierbij. 
 
Vroegtijdig strooien  
Strooizout is zonder problemen te gebruiken op parkeerdaken met Pardak®. Ook een 
vloeibaar NaCI-vrij dooimiddel is geschikt voor Pardak®-daken. Dit middel bevat geen 
milieuverontreinigende stoffen en is biologisch afbreekbaar.” 
 
Het maakt dus niet uit welke tegels er gebruikt worden. Dakdaken zijn vorst gevoeliger. 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  


