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Welkom aan de nieuwe leden van deze participatiegroep; er volgt een korte voorstelronde  
en een kleine samenvatting van wat in de laatste bijeenkomst is besproken.  
 
Uit de discussies in die bijeenkomst zijn de volgende onderdelen voor het opstellen van 
twee varianten aangereikt (zie het verslag van de tweede bijeenkomst dd 14-12-2016): 
Een model met een heel rustig patroon, gebaseerd op onderscheid privé (lichte kleur) en 
openbaar (donker) en wellicht ook in tegelformaat; het doorlopen van de naden leidt tot 
een rustiger ondergrond. Strategische plaatsing van bolderarmaturen en om en om 
plantenbakken. 
 
Een ander model, gebaseerd op een patroon zoals in een eerder getoond model (rustige 
basis in twee kleuren) aangevuld met dwars-stroken in een ander tegelformaat en met 
wellicht een andere plaatsing van de plantenbakken en van de verlichtingsarmaturen. 
 
Op de door de groep geselecteerde verhardingsmogelijkheden heeft Annemieke een 
nadere keuze gemaakt en komt met twee voorstellen. In beide voorstellen zijn de tegels 
afkomstig van dezelfde fabrikant en zijn de roodachtige tinten niet gebruikt  (contrast werkt 
beter dan een kleur die er een beetje naast zit). Ook voor de plantenbakken is een type 
geselecteerd (Optigroen) dat aan veel criteria voldoet (afmetingen, gewicht, isolatie, 
slagvastheid, kleuropties) en gemaakt wordt van polyesterbeton. 
 
Model A: (zie ook afbeeldingen in de bijgevoegde presentatie) 
draintegels, in het privédeel 60 x 60 x 6; Granit Grey, Zoontjes beton 
  in het loopdeel  60 x 60      ; Jet Black, Zoontjes beton 
  belijning/stroken 30 x 60         Silver,  Ebema beton 
beplantingsbakken; tweezijdig    120 x 60 x 40 (lxbxh), geïntegreerd in de bestrating 
verlichting bolderarmaturen 
 
Model B:  
draintegels,  in het privédeel 40 x60 x 6; Marble White, Zoontjes beton 
  in het loopdeel 40 x 60     ; Granit Grey, Zoontjes beton 
beplantingsbakken; tweezijdig    120 x 60 x 40 (lxbxh), geïntegreerd in de bestrating
 verlichting bolderarmaturen 
Geen belijning in dit model; niet goed mogelijk door teveel knipwerk 
 



 

 

Vervolgens worden de dekken Tichelberg en Turfberg de plaatsing van de verlichting en 
de plantenbakken getoond en nader toegelicht. De overgang tussen privé en collectief 
wordt door de plaatsing van de bakken net zo geregeld als in de tuinsteden het gebruik 
van de haag; een formeel element dat bijdraagt aan de groene kwaliteit van het geheel (de 
groene tuinstad) en erachter de ruimte aan de bewoner laat voor een individueel gebruik. 
Door de plaatsing van de bakken krijgt (bijna) elke patio de beschikking over een 
plantenbak, zodat in het zicht van de keuken (6 meter woningen) altijd een groen element 
zichtbaar is (de eigen bak, of de bakken van de patiowoning).  Omdat op een deel van de 
dekken de randbebouwing verschoven ligt t.o.v. de patiowoningen heeft daar de 6 m patio 
soms geen eigen bak op het erf. En daar wordt natuurlijk over gediscussieerd; verdient 
niet elke dekbewoner een bak? Het geheel resulteert in een door velen als “een mooi 
beeld”, maar hoe dogmatisch moet je met de plaatsing van de bakken omgaan? 
Verschuiven in de lengte richting, op de overgang van privé naar collectief moet in 
gezamenlijk overleg tussen twee bewoners mogelijk zijn. En wat zijn andere gevolgen; 
vrijheid om zelf te beplanten dan wel al aanwezige basis beplanting aan te vullen, 
collectief onderhoud, financiën. Wordt later op teruggekomen. 
 
Over verlichting; twee opties zijn onderzocht (Lightronics en Bega) en van de laatste 
fabrikant is een model meegenomen. LED bolderamatuur, kleur grafiet, gegoten 
aluminium en te bevestigen op een grondplaat, die onder de tegels is aangebracht. De 
voorgestelde plaatsing van deze armaturen is doorgerekend op de te bereiken 
lichtopbrengst van de dekken en voldoet aan wettelijke eisen. Moeilijkheid is dat we voor 
wat betreft de verlichting afhankelijk zijn van de gemeente Zoetermeer. Het is openbare 
verlichting, willen we graag zo houden, maar ook zij zijn wel gevoelig voor andere 
armaturen. LED als bron heeft bij de gemeente de voorkeur. De bestaande armaturen zijn 
net nog niet afgeschreven, zijn niet geschikt voor ombouw met LED en de bevestiging op 
het dek vraagt veel aandacht; nog een deel van de erfenis toen de dekken met asfalt 
pakket waren afgewerkt. Over de (on)mogelijkheden van nieuwe verlichting is een 
afspraak met de gemeente in de maak; de armaturen zitten niet in ons dekbudget omdat 
het nog steeds over openbare verlichting gaat.  
Tot slot van de presentatie worden twee toe te passen beplantingsvoorstellen besproken 
met soorten, die het in een bak goed blijven doen en ook in de winter een redelijk 
aantrekkelijk beeld opleveren.  
 
Vooruitlopend op de vragen aan het eind van de presentatie, zoals voorkeur voor  model a 
of b, voor welk beplantingsvoorstel en wat we aan het bestuur/ALV willen voorstellen, gaat 
het gesprek over de effecten en gevolgen van de beplanting. Structurele beplanting wordt 
aangebracht en in combinatie met het onderhoud (5 jaar, 5 tot 10 jaar) worden 
prijsindicatie opgevraagd.  Dat zal tot contributie-voorstellen naar de leden leiden, aldus 
Richard. Bouwstenen voor de alternatieven worden besproken; kleur van de tegels, 
patroon (met of zonder belijning) en ook wel of geen plantenbakken? Willem licht toe dat 
we nu in de gelegenheid zijn om iets eigens aan onze dekken toe te voegen, wat 
ruimtelijke kwaliteit genereert en waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Laten we over 
onze eigen schaduw heen springen en als ambitie nastreven dat we voor het mooiste en 
leukste woondek van Zoetermeer gaan. Hij pleit om de bakken structureel op te nemen in 
de voorstellen, elke dekbewoner tenminste een bak geven en dat ook aan de ALV voor te 
leggen.  
In het vervolg gesprek komen er uiteindelijk vier opties op tafel: model a met belijning en 
de 60 x 60 tegels in twee varianten verhardingskleuren en model b (zonder strepen) en 
ook met tegels 60 x 60 in twee kleurvarianten. De basiskleur voor de verlichtingsarmaturen 
en de plantenbakken   



 

 

In de uitwerking naar de ALV wordt gepleit voor meer collages. Ewoud toont een digitale 
techniek waarmee je bestaande en nieuwe ruimtelijke situaties goed kunt verbeelden; 
enthousiaste reactie om zo’n middel te gebruiken. 
De veelheid aan ideeën , de levendige gesprekken en de onenigheden hebben ertoe 
bijgedragen dat er nu toch twee alternatieven liggen, die op draagvlak mogen rekenen. 
 
     
       
 
 
  
   
 
 
 
 
 


