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Agendapunt: Kader Ruimtelijke Kwaliteit De Entree (intern) 
  
omschrijving:  Inrichtingsplan en Beeldkwaliteitsplan De Entree 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Collegiaal overleg 
welstandsgebied: 14 b Snelweg en hoofdwegenstructuur  
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
toelichting:  - 
 
Ingekomen stukken: 

- 1911_Entree_BKP_201205 
- DEZ 20201204 structuurontwerp 
- DEZ 20201204 bijlage 1 

 
Aanwezig (digitale vergadering via Microsoft Teams): 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. J.H.A. Roelofs   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
Dhr. J.M. van Linge  Commissielid landschapsarchitectuur 
Mevr. M.M. Peters  Commissielid stedenbouw 
Dhr. W.H. Schenk Commissielid architectuur 
 
 
Toelichting: 
Het plan is toegelicht door de stedenbouwkundige en de landschapsarchitect. Het concept-
beeldkwaliteitsplan en -structuurplan zijn eerder collegiaal behandeld in de vergadering van 16-10-2020. 
Het structuurplan is gewijzigd, doordat er onderdelen zijn verplaatst naar het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast 
zijn er onderdelen toegevoegd over de identiteit en cultuurhistorie van het gebied. 
 
ADVIES 
 
Conclusie:  
 
Aangehouden 
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Motivering: 
De commissie kan geen advies geven, omdat zij de stukken niet goed heeft kunnen beoordelen vanwege 
de omvang en de late aanlevering. De commissie ziet graag bij de volgende behandeling een notitie met 
een overzicht van de aanpassingen en discussiepunten aangeleverd. Hierna zal de CRK een reactie 
kunnen geven. Wel heeft de commissie een aantal opmerkingen, zie Opmerkingen. 
 
Opmerkingen: 
 

- De commissie merkt op dat het beeldkwaliteitsplan en het structuurplan op gespannen voet staan 
met de cultuurhistorische waarden en een aantal andere ruimtelijke aspecten.  

- Daarnaast is de status van en de onderlinge relatie tussen de verschillende plandocumenten 
onduidelijk: wat is de status van het stedenbouwkundig plan van Burton Hamfelt voor 
Boerhaavelaan 1-7 versus het structuurplan en het beeldkwaliteitsplan van De Entree? Sluiten 
deze inhoudelijk naadloos aan op elkaar? Welke worden bestuurlijk vastgesteld?  

- Ook is onvoldoende duidelijk welke gebouwen in het plangebied blijven staan en welke verdwijnen. 
- Wat de advisering door een supervisieteam betreft, geeft de CRK aan dat de inhoudelijke 

continuïteit een belangrijk punt van aandacht is. 
 
Erfgoed 

- De cultuurhistorische analyse van het plangebied mist: wat blijft, wat wijzigt en wat past in het 
concept en waarom. Cultuurhistorie moet aan de voorkant worden meegenomen. 

- Bij de uitgangspunten zit geen enkele vanuit cultuurhistorie.  
 

- De kenmerken vanuit cultuurhistorie moeten worden opgepakt: hiermee wordt nu niets gedaan. 
Duidelijk zal moeten worden gemaakt hoe het planconcept zich verhoudt tot het afwegen van de 
cultuurhistorische waarden. Er is geen visie ontwikkeld over hoe er met de bestaande stad en de 
bestaande gebouwen zal worden omgegaan. Hoe kunnen de huidige kantoorcomplexen dit nieuwe 
stadsdeel ‘smoel’ geven en er een typisch Zoetermeerse zone van maken? 

- In plaats van een ringweg werd voor Zoetermeer een H-structuur ontwikkeld met verbindingen naar 
omliggende plaatsen, waardoor stad en haar meerdere regionale functies, goed bereikbaar zijn. 
Het blijft onduidelijk hoe deze fundamentele verkeersopzet blijft functioneren als in de toekomst 
een tangent; de Afrikaweg van karakter is veranderd. 
 

Stedenbouw & landschapsarchitectuur 
- De houding ten opzichte van de bestaande bebouwing lijkt ambivalent: in eerste instantie lijkt het 

erop dat er wordt uitgegaan van een tabula rasa (wegbestemmen en uitgaan van sloop-
nieuwbouw). Nu er toch een aantal gebouwen worden gehandhaafd, moeten deze worden ingepast 
in de nieuwe stedenbouwkundige bouwblok structuur. Maar voor sommige bestaande gebouwen 
geldt dat deze bij sloop-nieuwbouw de footprint van het bestaande gebouw moeten krijgen. Dit lijkt 
inconsequent, welke redenering ligt hieraan ten grondslag?  

- De bestaande kantoorgebouwen hebben aanzienlijke volumes en kunnen beeldbepalend zijn in de 
nieuwe structuur. De kenmerken van de bestaande volumes (zoals alzijdigheid, verdiepingshoogte, 
entrees etc.) lenen zich niet allemaal voor de stedenbouwkundige en architectonische 
uitgangspunten zoals verwoord in het beeldkwaliteitsplan. Hoe wordt dit ondervangen? Wat zijn de 
uitgangspunten voor te handhaven gebouwen? 

- Dit is een erg uitgebreid pakket van spelregels. Is dat voldoende overzichtelijk voor initiatiefnemers. 
In het pakket staan veel minimale maten. Heeft de entree nog kwaliteit als overal alleen de 
minimale maten worden gebruikt? 

- De CRK vraagt zich af of er voldoende ‘reuring’ is voor alle plekken die straks ‘leuk’ moeten zijn 
aan de entree of kan het programma beter geconcentreerd worden? 

- Het aantal auto’s op de weg blijft op zijn minst hetzelfde. De hoeveelheid rijbanen blijft groot. De 
plannen lijken er rooskleurig over de overlast die dat zal blijven geven. Is er een verkeerskundige 
onderbouwing gemaakt (o.a. over filevorming en wachtende auto’s voor verkeerslichten)? 

- De CRK heeft veel waardering voor de ambitie voor de openbare ruimte, maar vraagt zich of dit 
straks beheerbaar is en of de budgetten daarvoor voldoende zijn? De ruime hoeveelheid spelregels 
voor de openbare ruimte doen vermoeden dat de gemeente dit niet zelf gaat beheren/aanleggen.  

- Is er een ecologische onderbouwing gemaakt door een adviesbureau? Als bijvoorbeeld een 
moeraspark ecologisch mislukt (omdat het oppervlak te klein is), dan is overlast groot. Wat is de 
minimale maat voor een ecologische stadsbos? De ambitie van 1000 vogelhuisjes is bijvoorbeeld 
interessant, maar kan dat ook of wordt het een kraaienkolonie? 

- We vragen ons af of het zichtbaar maken van het oude lint wel realistisch is binnen de beperkte 
maat die daar beschikbaar is. 
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Architectuur 
- De vraag is of de verhalen van Lola en Bura voldoende bij elkaar komen en of er een 

samenhangend perspectief is, waarmee een supervisieteam uit de voeten kan. 
- Onduidelijk is of de kwaliteit van de Afrikaweg als stadstraat voldoende benoemd is. 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
Ir. J.H.A. Roelofs 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 


