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 Datum 

15 januari 2021 

Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 2020115 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 15 januari 
2021 

 
Agendapunt: Engelandlaan 270 
 
omschrijving:  Het bouwen van een woontoren, Sea Tower 
zaaknummer: WB20200221 
status aanvraag: Aanvraag omgevingsvergunning – uitgebreide procedure 
welstandsgebied: 2. Centrum  
ruimtelijk kader: Planuitwerkingskader (PUK) Engelandlaan 270 
 Kavelpaspoort Engelandlaan 270 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Ingekomen stukken: 
- 2021-01-11_toren zoetermeer_LQ[1].pdf 
 
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 
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Toelichting: 
Het plan en de planwijzigingen zijn door de aanvrager toegelicht. Het plan is eerder behandeld in de 
vergadering van de CRK van 11 september 2020.  
Het plan is vervolgens aangepast, mede naar aanleiding van dit advies.  
Belangrijke punten van aanpassing zijn:  
- Opbouw van het volume van de toren: er is een duidelijk indeling met een plint, een lang middendeel en 

een kroon,  
- Kleur- en materiaal gebruik: er is gekozen van nieuwe materialen en kleuren. De gevels worden in de 

fabriek geprefabriceerd en voor de lagere bouwlagen voorzien van gemêleerd metselwerk/echte 
steenstrips, de kozijnen krijgen een meer rijke bruine tint. 

- Aansluiting van het bouwvolume op het maaiveld: de hoofdentree heeft een hoogte van twee bouwlagen 
en een transparant karakter. De beperkte ruimte rondom wordt voornamelijk parkeerruimte met een 
zachte, groene omkadering met grassen die zich doorzet in de entreezone. 

 
 
ADVIES 
 
Conclusie:  
 
Akkoord, onder voorbehoud van de genoemde punten en de bemonstering van het kleur- en 
materiaalgebruik. 
 
Motivering: 
 
Het plan voldoet in hoofdlijnen 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 en de in ontwikkeling zijn de omgeving. 
De commissie heeft waardering voor de inzet van Bakkers | Hommen Waerdevast om het plan naar een 
hoger niveau te tillen. Het plan heeft afleesbaar aan kwaliteit gewonnen.  
 
 
Beoordelingsmatrix 
 

 Advies Indicatie 

Opmerkingen/toelichting A NA M T + N - 

Erfgoed ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Stedenbouw ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Mede gelet op de gegevenheden van 
deze gebiedszone 

Landschapsarchitectuur ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Mede gelet op de gegevenheden van 
deze gebiedszone. Onder voorbehoud 
van, zie het advies. 

Architectuur ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ Onder voorbehoud van, zie het advies. 

Stadsbouwmeester ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ Onder voorbehoud van, zie het advies. 
 

A Akkoord/In principe akkoord (IPA) 
NA Niet akkoord/Nog niet akkoord 
M Mits 
T Tenzij 
+ Positief 
N Neutraal 
- Negatief 
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Opmerkingen/ Suggesties: 
 
Algemeen  
Er is zorgvuldig gereageerd op de eerder genoemde punten. De commissie heeft hier veel waardering 
voor. De toren oogt nu veel royaler en heeft meer cachet gekregen. Er dienen in de verdere doorwerking 
nog zaken nader te worden uitgezocht, o.a. met betrekking tot de architectonische uitwerking, de 
detaillering, de beplanting, klimaatadaptatie, de aansluiting op de omgeving en de inrichting van de 
buitenruimte. 
 
Stedenbouw 
- Het windscherm is nu meer bouwkundig vormgegeven in COR-TEN-staal. Het is belangrijk dat het 

windscherm en de overige objecten zich vanzelfsprekend voegen in de omgeving. Nu er is gekozen voor 
COR-TEN-staal is het voor de samenhang belangrijk dat dit materiaal op meerdere plekken en manieren 
wordt toegepast in het straatbeeld van de gebiedszone langs de Engelandlaan. 

- Afstemming met de gemeente en de overige ontwikkelende partijen in de gebiedszone van de 
Engelandlaan is essentieel om te komen tot het beoogde samenhangende en overtuigende totaalbeeld. 
Hier ligt ook een opgave voor de gemeente Zoetermeer. 

- Een verband met de andere gebouwen en de buiteninrichting van deze gebouwen langs de Engelandlaan 
is van belang. 

 
Landschapsarchitectuur 
- De beelden van de entree (bladzijde 12 en 13 van de presentatie) geven een goede impressie en dienen 

verder uitgewerkt te worden door een landschapsontwerper. Daarbij dient er aandacht zijn voor een 
voldoende robuuste en duurzame invulling van siergrassen. Aanbevolen is hier een expert naar te laten 
kijken. De combinatie met (kleine) bomen en lichtarmaturen zorgen voor meer verticale elementen en 
verrijken het beeld (ook op de parkeerplaats).  
De COR-TEN-stalen band is een goede manier om de plantvakken op te sluiten. 

- De parkeerplaats (bladzijde 14 van de presentatie) toont een groot verhard oppervlak. In de detaillering 
dient hier aandacht te zijn om dit vlak te breken. Het verharde oppervlak vraagt aandacht voor 
waterinfiltratie en/of afvoer naar oppervlaktewater. De molgoten die hiervoor nodig zijn, vormen een 
goede aanleiding om het bestratingsvlak te breken. 

- De presentatie bevat een straatbeeld dat een enigszins vertekend beeld geeft van de situatie. Het 
gebouw staan niet in een parkweide met volwassen beuken. 

- De gemeente dient aandacht te hebben voor de openbare ruimte rond alle gebouwen in de strip aan de 
Engelandlaan. Een eenduidige aanpak zorgt voor kwaliteit.  

- Om hittestress te voorkomen adviseert de commissie om te onderzoeken of met eenvoudige middelen 
een groen dak gemaakt kan worden boven (delen van) de parkeervakken al dan niet in combinatie met 
zonnepanelen.  

- De commissie ziet t.z.t. graag de nadere invulling tegemoet waarin zichtbaar is hoe er is omgegaan met 
de bovengenoemde aspecten (samenhang, klimaatadaptatie, waterinfiltratie, stedelijk groen, 
natuurinclusief bouwen, e.d.) 

 
Architectuur 
- Het materiaal- en kleurgebruik heeft aan kwaliteit gewonnen. De gevels tonen zich rijker en hebben meer 

beleving en textuur. 
Geadviseerd wordt een terug liggende voeg toe te passen en de onderkanten van de balkons ook in 
metselwerk uit te voeren zoals is weergegeven op de 3D-impressies.  
De architect heeft voorgesteld voor het metselwerk en de gevelelementen een proefopstelling in de 
fabriek te laten maken. De bemonstering van het kleur- en materiaalgebruik wordt t.z.t. met belangstelling 
ter beoordeling tegemoet gezien. Er kan een bezoek ter plaatse worden gebracht in de fabriek.  
Er is aandacht gevraagd voor de voegen tussen de gevelelementen, zodat de maat van de 
gevelelementen en de aansluitnaden niet ongewenst afleesbaar zijn in het gevelbeeld. 

- De hoofdentree met de vide maakt de hoofdingang beter zichtbaar en is voldoende transparant 
uitgewerkt. 
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Overige  
In het collegiale overleg is er verder nog gesproken over de herkomst van de naam van het gebouw 
‘Seatower’, het gebruik van deelauto’s, noodzakelijke inrichtingselementen in de openbare ruimte zoals 
zitmeubilair, fietsenrekken/fietsnietjes, e.d.. 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. J.H.A. Roelofs 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
 
 

 
Suggestie van de CRK voor een duurzame, groene invulling van de parkeerruimte. 
 

     
Afbeelding Sea Tower, Bakkers Hommen Waerdevast 


