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Agendapunt: Beeldkwaliteitsplan De Entree 
 
omschrijving:  Inrichtingsplan en Beeldkwaliteitsplan De Entree 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Collegiaal overleg 
welstandsgebied: 14 b Snelweg en hoofdwegenstructuur  
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
toelichting:  - 
  
 
Ingekomen/gepresenteerde stukken: 
1911_Entree_BKP_210402_lowres.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 beeldkwaliteitsplan voor Entree is eerder behandeld op 11 december 2020 en is toen aangehouden. 
De commissie kon toen geen advies geven, omdat zij de stukken niet goed heeft kunnen beoordelen 
vanwege de omvang en de late aanlevering. Het Structuurontwerp Openbare Ruimte is behandeld op 5 
maart 2021.  
Het beeldkwaliteitsplan beslaat twee plangebieden: Entree Midden, de transformatie van de Afrikaweg tot 
de Stadsstraat, en Entree Stationsgebied, de transformatie van dit gebied tot het Stationsplein. 
In het Masterplan (2019) zijn vijf eigenschappen voor de ontwikkeling van de levendige stadswijk Entree 
benoemd: uitnodigend, actief, verbindend, vernieuwend en gezond. Deze eigenschappen worden door 
middel van het DNA Entree Midden door vertaald in een aantal ruimtelijke ambities. Gezamenlijk vormen zij 
de paraplu voor de beeldkwaliteitsaspecten. Voor beide deelgebieden, Stadsstraat en Stationsplein, is een 
beeldkwaliteitsvisie met een eigen idioom uitgewerkt. In het Stationsplein wordt niet uitgegaan van het 
gesloten bouwblok, zoals dat in de Stadsstraat wel het geval is. 
 
ADVIES 
 
Conclusie: niet akkoord 
 
Er bestaat waardering voor de ambitie van de opstellers van het BKP en de gemeente. 
Het Beeldkwaliteitsplan Entree is echter als voorgesteld nog niet akkoord, tenzij het beeldkwaliteitsplan op 
de genoemde punten wordt herzien of aangevuld. Onder Opmerkingen zijn suggesties gegeven. Het 
beeldkwaliteitsplan dient op de genoemde punten te worden herzien of te worden aangevuld.  
 
Motivering: 
Zie de onderstaande Opmerkingen 
 
 
Beoordelingsmatrix 
 

 Advies Indicatie 

Opmerkingen/toelichting A NA M T + N - 

Erfgoed ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐  

Stedenbouw ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐  

Landschapsarchitectuur ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐  

Architectuur ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐  

Stadsbouwmeester ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐  
 

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 
 
Algemeen  
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid, de manier van aanpak en de verbeterslag die het 
beeldkwaliteitsplan heeft gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan past in de ontwikkeling van een moderne stad 
als Zoetermeer. De structuur is helder en het stuk is goed geschreven. Desalniettemin dient het 
beeldkwaliteitsplan op een aantal punten te worden gewijzigd of te worden aangevuld. 
 
De commissie heeft de volgende algemene opmerkingen: 
 
A. Over de inhoud 
 
1. Er zit een frictie in de omgang met de bestaande gebouwen in het plangebied. Er wordt niet uitgelegd 

hoe met de bestaande bebouwing wordt omgegaan als die blijft. De benadering ten opzichte van de 
bestaande gebouwen lijkt niet consistent. Het wordt aan de ene kant gezien als identiteitsdrager, aan de 
andere kant moeten de bestaande gebouwen zich schikken in de nieuwe structuur van de Entree. Op 
P27 wordt genoemd dat identiteit en tijdslagen onderdeel zijn van het DNA van de Entree. Hoe komt dit 
tot uiting? De CRK adviseert de uitgangspunten voor behoud van de gebouwen te beschrijven 
(bijvoorbeeld alzijdigheid, entrees aan de Afrikaweg, levendig programma, etc.) in plaats van de 
specifieke oplossing (rooilijn ed.)? 

 
2. Onduidelijk is waar in het beeldkwaliteitsplan de regie op wordt gevoerd: gaat het om de samenhang of 

juist om diversiteit?  
 
3. De sturing op de programmatische invulling lijkt beperkt, terwijl dit essentieel is voor het slagen van het 

gebied. Zowel op niveau van het blok als op niveau van de Afrikaweg. De Afrikaweg is langer dan 1 
kilometer. Hoe wordt dat geactiveerd, waar liggen de brandpunten en hoe stuur je daarop? Voor het 
blokniveau zijn hybride oplossingen mogelijk waarbij meerdere architectonische panden samen een 
functioneel gebouw vormen (P47), terwijl elders staat dat gebouwen zo veel mogelijk organisatorisch 
een zelfstandige eenheid zijn (P 59). Dit lijkt niet met elkaar te stroken. 

 
4. De term ‘Zoetermeers’ is niet duidelijk, wat wordt hiermee bedoeld? In het stuk wordt regelmatig 

gerefereerd naar het ‘Zoetermeerse’ van het plan: Zoetermeerse gebouwen, Zoetermeerse stoep. Er 
wordt niet omschreven wat dit precies inhoudt en hoe bijvoorbeeld een Zoetermeerse stoep zich 
onderscheidt van een Delftse stoep. Het kan ook zijn dat hier nog interpretatieruimte is voor de 
ontwikkelaars, maar deze opgave moet dan scherper worden verwoord. Hierbij dient ook de link te 
worden gelegd tussen het gebied als experiment (P20). Wat houdt dit precies in en in hoeverre is er 
experimenteerruimte?  

 
5. Onduidelijk is hoe het experiment dat kenmerkend is voor de New Town Zoetermeer, terugkomt in het 

beeldkwaliteitsplan en ook in het SOR. De CRK adviseert het Zoetermeerse experiment nadrukkelijker 
in het document op te nemen. 

 
6. De CRK adviseert ruimte voor creativiteit te houden. Er is veel werk verzet, het wordt een compleet 

document dat recht doet aan de grootschalige ontwikkeling op deze plek. Maar het is wel een erg lijvig 
stuk met een sterke sturing op de ruimtelijke verschijningsvorm: aantal panden, hoogte, setbacks, 
rooilijn etc. Het is de vraag of dit niet leidt tot een te zwaar keurslijf en de ruimte voor creativiteit beperkt, 
zie (A), Te zwaar keurslijf. Aan de andere kant zou er op sommige aspecten sterker moeten worden 
gestuurd om hier de vrijblijvendheid voor de ontwikkelaar weg te nemen, zie (B) Sterkere sturing 
nodig. 

 
7. De criteria, spelregels en richtlijnen geven voornamelijk sturing aan de stedenbouwkundige en 

landschappelijke aspecten (met andere woorden op de aspecten situering en hoofdvorm/massaopbouw) 
Aspecten als architectonische uitwerking, gevels/gevelopzet, detaillering en kleur- en materiaalgebruik 
zijn te veel onderbelicht. Dit dient met nadruk meer aandacht te krijgen. Al is het, gelet op de beoogde 
diversiteit, alleen maar in algemeenheden, zodat de ambitie op de bovengenoemde aspecten voldoende 
kan worden geborgd. Gevraagd wordt de referentiebeelden aan de ambitie te koppelen. 

  
8. De CRK adviseert een strategie/aanpak qua tijd te formuleren en daarnaast het plan tot de essentie te 

reduceren Wat blijft bijvoorbeeld behouden in tijden van crises? Het zou goed zijn het 
beeldkwaliteitsplan te toetsen als kader en het ook een keer vanuit een commerciële blik te 
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beschouwen. Welke richtlijnen kosten veel geld? Wat zijn de risico’s en waar moet je het hardst op 
sturen? 

 
B. Over de presentatie 
 
9. Er zijn veel richtlijnen en een deel lijkt tegenstrijdig aan elkaar. Er zou een toolbox/gereedschapskist 

kunnen worden ontwikkeld, zie voorbeelden uit Eindhoven en Haarlem. Daarnaast adviseert de CRK de 
richtlijnen meer te formuleren als criteria conform de welstandsnota. 

 
10. Er worden vaak termen als ‘bij voorkeur’, ‘eventueel’ en ‘zoveel mogelijk’ gebruikt: dit leidt tot te ruime 

opvattingen. Een beeldkwaliteitsplan is een beleidsdocument, waardoor het stelliger kan worden 
gebracht. Men kan desgewenst een verschil maken tussen criteria/regels en aanbevelingen 

 
11. Er zijn veel goede referentiebeelden opgenomen in het document, maar ook minder goede, of beelden 

waar een toelichting op zijn plaats is (waar wordt verwoord wat er specifiek belangrijk is in het 
referentiebeeld). Nu kan het nog alle kanten op. De CRK adviseert de referentiebeelden uit te dunnen 
tot de essentie. Als bestaande Zoetermeerse gebouwen ter inspiratie moeten dienen, dan zouden die 
ook gepresenteerd kunnen worden. 

 
C. Stedenbouw & landschapsarchitectuur 
 
- De CRK maakt zich zorgen om de invulling van het programma en de verblijfskwaliteit van de 1,2 

kilometer lange plint van de Stadsstraat. Geadviseerd wordt brandpunten aan te brengen. Dit geldt ook 
voor het Stationsplein. 

- Er is meer toelichting nodig over de gegronde blokken. Uitgangspunt is dat het maaiveld van de 
woningen aansluit op het maaiveld van de Afrikaweg, dus dat het hoogteverschil wordt opgelost in het 
gebouw door middel van een parkeeroplossing. Dat is helder. Maar hoe zit dat met de architectonische 
expressie van de gegronde blokken versus de gewenste pandsgewijze ontwikkeling? Er wordt gedacht 
aan een (deels) gelijke materialisering van de begane grond verdiepingen in het blok (P34). Zijn hier ook 
andere oplossingen mogelijk? Hoe verhoudt zich dit tot de gewenste verticaliteit en groene gevels?  

- Er zit een discrepantie in de Afrikaweg als verblijfsstraat en als verkeersader: hoe is de beleving van de 
straat door het verkeer en wat is de kwaliteit van de omgeving voor de voetganger? De CRK ziet graag 
betere visualisaties hiervan tegemoet. 

- In het beeldkwaliteitsplan is de zoektocht naar groene gevels afleesbaar. De ambitie wordt ondersteund, 
maar er wordt aanbevolen ook ruimte te laten voor andere goede geveloplossingen. 

- Het uitwerkingsniveau van het gebied Stationsplein lijkt nog heel abstract en roept veel vragen op. Hoe 
landen de gebouwen in de plint? Hoe lang is de plint daar? Hoe reëel is het om dat in zijn geheel een 
levendig gebied te maken? Voor dit gebied zijn er zorgen om verblijfskwaliteit met schaduw, wind ed. bij 
de torens. Is dit getest? Is hier een verband tussen de onderlinge afstand van 20 meter tussen de 
torens? 

 
D. Architectuur 
 
- Onduidelijk is wat het handschrift van Bura is, bijvoorbeeld in de detaillering van de openbare ruimte. De 

CRK adviseert de architectonische uitwerking, de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik van de 
openbare ruimte op verschillende ontwerpniveaus uit te werken. Dit kan ondersteund worden met een 
toolbox/gereedschapskist. 

- De aspecten architectonische uitwerking, gevels/gevelopzet, detaillering en kleur- en materiaalgebruik 
zijn te veel onderbelicht. Dit dient met nadruk meer aandacht te krijgen. Al is het, gelet op de beoogde 
diversiteit, alleen maar in algemeenheden, zodat de ambitie op de bovengenoemde aspecten voldoende 
kan worden geborgd.  
Er kan hierbij een verschil worden gemaakt tussen de beleving op elk te onderscheiden niveau: 
- het straatniveau (de menselijke maat); 
- de (tweelaagse) plint; 
- de straatwand het basement (de 5-7 lagen die de straatwand bepalen); 
- de hogere torens/bouwmassa’s. 
De architectonische uitwerking, de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik dient voldoende 
overtuigend te zijn op elk schaalniveau. Elke niveau/elke zone vraagt om zijn eigen architectonische 
uitwerking, detaillering en materiaalgebruik met een bijpassende uitstraling textuur en tactiliteit 
/aanraakbaarheid. Hierdoor kan worden voorkomen dat een gebouw of gevel zich bijvoorbeeld op 
straatniveau te afwerend of wezensvreemd toont. 
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- Gevraagd wordt de referentiebeelden in de tekst sterker te koppelen aan de (landschappelijke, 
stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische) ambitie en de inspanningsverlichting. De 
referentiebeelden zijn niet zonder reden of slechts vrijblijvend het beeldkwaliteitsplan opgenomen. 

 
E. Erfgoed 
- De CRK vraagt ruimte voor transformatie van bestaande (waardevolle) gebouwen in het plangebied: het 

alternatieve spoor mist. 
- Het beeldkwaliteitsplan houdt te weinig rekening met de waarden en inpassing van het erfgoed uit de 

periode 1945-1990, terwijl transformatie/hergebruik juist actueel is, ook landelijk. 
- De CRK adviseert richtlijnen/randvoorwaarden voor transformatie/inpassing in het beeldkwaliteitsplan te 

formuleren. Niet alleen vanwege cultuurhistorische waarden maar ook vanuit 
duurzaamheidsoverwegingen; die in de Entree toch ook ambitieus dienen te zijn. 

- De CRK adviseert de cultuurhistorische waarden (die al in kaart zijn gebracht) specifiek in het 
beeldkwaliteitsplan op te nemen. 

 
F. Specifiek per pagina 
 
Inhoudelijke vragen/onduidelijkheden 

• P39: “Parkeervolume boven het niveau van de Afrikaweg wordt met uitzondering van de stadsankers 
meegerekend bij de bepaling van het bouwvolume van het blok.” Betekent dit dat er bij de stadsankers 
parkeervolume mag worden toegevoegd boven op het maximale volume? 

• P42: overbouwbaarheid stadsnissen klopt niet op kaart? 

• P 65: Hoge daken zijn geïnspireerd op oude slagenlandschap, met wilgen. Wat wordt hiermee bedoeld? 
Invulling groene daken versus energie en installaties? 

 
 
(A) Te zwaar keurslijf 

• P27: Waarom geen mogelijkheid om woningen niet óók direct ontsluiten vanuit de binnenterreinen (geen 
postbussen aan de binnenzijde)? Dit zou de binnenterreinen nog kunnen activeren. 

• P 53: Dichte wanden zijn niet toegestaan. Is dit haalbaar of kan er bijvoorbeeld wel 5 meter 
installatieruimte in de gevel? Dus misschien een maximale lengte aangeven? Hoe om te gaan met 
(fietsen)bergingen? Zie daarbij ook P71: Alle blinde gevels zijn groene gevels. Is dit wenselijk of zijn er 
ook andere oplossingen denkbaar? 

• P 55: De meeste gebouwen staan in de rooilijn. Het ligt voor de hand dat dit gaat gebeuren i.v.m. 
maximalisatie van het programma, dus eerder aangeven wanneer afwijken is gewenst? 

• P78: Elke binnentuin bevat tenminste een natuurinclusief object, een speelplek en een waterelement. 
Waarom is niet meer uitwisseling mogelijk, zodat de plekken ook kunnen differentiëren? (voorbeeld: 
binnentuinen Java-eiland] 

• P 65: De gevels van de bouwblokken aan zowel de publieke zijde als de binnenzijde worden zoveel 
mogelijk vergroend. Vraag is of dat op deze manier wenselijk is en of er niet ook een substantieel deel 
aan circulaire/ flexibele/ houten gevels mogelijk zouden kunnen zijn (strookt ook niet met de vele stenige 
referentiebeelden). Bij groene gevels dient de eis te worden toegevoegd dat een combinatie met een 
beheerplan is vereist. 

 
(B) Sterkere sturing nodig 

• P48: Blokopeningen 4-8 meter: hoe zorg je dat het niet overal 4 meter wordt? 

• P51: Heeft het missend pand een minimale maat of is dat vrij? 

• P65: [doelstelling 14] installaties zoveel mogelijk uit het zicht: graag er zo hard mogelijk in zetten. 
 
G. Algemene criteria 
 
Om onvoorziene zaken te ondervangen zou men kunnen overwegen algemene criteria op te nemen of 
ernaar te verwijzen en deze van toepassing te verklaren. De algemene criteria zijn gebaseerd op de notitie 
‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’ van prof. ir. Tj. Dijkstra die hij in 1985 schreef 
als Rijksbouwmeester. 
 
H. Hardheidsclausule. 
 
Alhoewel het een beleidsdocument betreft en er gemotiveerd kan worden afgeweken zou men wellicht ten 
overvloede een hardheidsclausule kunnen opnemen. Bijvoorbeeld: 
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“Uitzonderingen op de in het beeldkwaliteitsplan opgenomen criteria en uitgangspunten worden niet bij 
voorbaat uitgesloten, maar er ligt dan wel een grote bewijslast bij de ontwerper/initiatiefnemer. Er kan, 
wanneer deze bewijslast is geleverd, door het kwaliteitsteam/de CRK een motivatie worden opgesteld 
waarom de gemeente in dit geval af zou kunnen wijken”. 
 
I. Relatie met het overige beleid. 
 
Welstandsnota  
In de Welstandsnota staat onder B-1 vermeld dat indien er voor specifieke gebieden, zoals de Entree en 
het stationsgebied, een stedenbouwkundig programma van eisen, stedenbouwkundig plan of 
beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, deze stukken het beoordelingskader vormen 
voor de (te realiseren) context. Dat het beeldkwaliteitsplan prevaleert, is voor de hand liggend, echter een 
volledige ontkoppeling is ongewenst. De welstandsnota wordt hierdoor ontkoppeld. Aanbevolen wordt deze 
koppeling wel aan te brengen/te corrigeren. De Entree en het stationsgebied vallen binnen een gebied met 
een intensief welstandsbeleid. De excessenregeling die geldt voor vergunningsvrije handelingen en 
vergunningsvrije bouwwerken blijft hierdoor van kracht. 
 
Reclame-uitingen en naamsaanduidingen. 
In het beeldkwaliteitsplan zijn geen criteria, richtlijnen of criteria opgenomen voor reclame-uitingen en 
naamsaanduidingen. Het lijkt voor de hand liggend deze op te nemen of anders te verwijzen naar de 
Reclamenota 2019: 
https://www.zoetermeer.nl/document.php?m=89&fileid=243862&f=9209d336da88e33184a6c0d81f0e0189&
attachment=1&c=119057  
De Reclamenota 2019 is beperkt afgestemd op een ontwikkelingslocatie als de Entree en het 
stationsgebied. Hier is maatwerk nodig. 
 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
Ir. J.H.A. Roelofs 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

https://www.zoetermeer.nl/document.php?m=89&fileid=243862&f=9209d336da88e33184a6c0d81f0e0189&attachment=1&c=119057
https://www.zoetermeer.nl/document.php?m=89&fileid=243862&f=9209d336da88e33184a6c0d81f0e0189&attachment=1&c=119057

