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Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 17 september 
2021 

  

 
Agendapunt: Cadenza 2 (collegiaal) 
 
omschrijving:  Nieuwbouw 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Informeel vooroverleg 
welstandsgebied:  2. Centrum 
ruimtelijk kader: Nota van uitgangspunten tender 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
toelichting: Dhr L. Grooteman, architect Moke Architecten  
 
Ingekomen stukken: 

- 2012-3-presentatie CRK-20210909 
 
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 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
Dhr. R. Knappers Toekomstig stadsbouwmeester per 01-10-2021 
 
 
Toelichting: 
De architect heeft het plan toegelicht. Voorliggend plan heeft de tender voor deze kavel, Cadenza 2 
genaamd, gewonnen. Cadenza 2 is één van de laatste open plekken in het stadscentrum van Zoetermeer. 
Uitgangspunten van de nota van uitgangspunten van de tender zijn: 
- twee gebouwdelen bestaande uit plint en toren; 
- alle vormen van parkeren (auto, fiets ect.) moet intern worden opgelost; 
- er dienen 60 jongeren woningen te worden gerealiseerd; 
- de plint dient een levendige invulling te krijgen. 
 
Cadenza 2 ligt ingeklemd tussen het spoor en de Italiëlaan en moet de overgang maken van het 
stadscentrum naar omringende bebouwing. Het plan bestaat uit een plint waarop een torenachtig volume is 
geplaatst. In vormgeving, kleur- en materiaalgebruik is een duidelijk onderscheid tussen plint en toren 
gemaakt. De plint volgt de curve van de Italiëlaan en wordt opgetrokken in donker metselwerk. De toren 
wordt opgetrokken in licht beton en gevelbekleding. Er zijn drie collectieve, groene buitenruimtes die 
allemaal op het zuiden, de spoorzijde, zijn georiënteerd. 



 

20210917 Cadenza 2  Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zoetermeer 17 september 2021 
 Pagina 2/4 

 
ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie:  
 
In principe akkoord (IPA), mits wordt voldaan aan de onderstaande opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan.  
 
Opmerkingen/ Suggesties 
Algemeen  
De commissie beoordeelt het voorliggend plan over het algemeen positief. De commissie blijft graag in 
dialoog met de ontwerpers om een zo goed mogelijk ontwerp te realiseren en heeft nog een aantal 
opmerkingen. Deze zijn hieronder per discipline te vinden. 
 
Stedenbouw & landschapsarchitectuur 

- De verankering van het gebouw in de context is goed beschreven. Er is goed gekeken naar de 

connectie vanuit de omgeving met laagbouw en hoogbouw accent. Echter, er mag meer aandacht 

uitgaan naar de lange lijnen van de stedenbouwkundige context: de Italiëlaan, het 

voetgangersgebied Voorwaarts en de spoorboog. Het hoogteaccent op de hoek bij de supermarkt 

kan bovendien dienen als ruimtelijke beëindiging van de Denemarkenlaan.  

- De CRK vraagt aandacht voor de aansluiting op de openbare ruimte: een impuls voor de inrichting 

ervan is noodzakelijk (door ontwikkelaar of gemeente), zoals: 

o Doortrekken bomenlaan van de Italiëlaan. 
o De ondergrondse afvalcontainers moeten niet het beeld bepalen.  
o Maak meer dan een trottoir. 

- Het afronden van Voorwaarts op de kop van het gebouw: hier kan het voetgangersgebied eindigen 
met een fijne plek aansluitend op de functie in het gebouw. Het trottoir is aan de zijde van de 
commerciële ruimte heel erg krap. Zeker als nog moet worden gedacht aan een eventuele 
uitstalling van waren, reclame of een terras. Ook het fietsparkeerplaatsen dient niet vergeten te 
worden in deze zone. Gevraagd wordt het langsparkeren voor de auto’s hier anders op te lossen. 

- De zone aan de overkant met containers en parkeerplekken: deze zijn hier nog niet echt ingepast. 
Deze plek verdient ook aandacht in ontwerp. 

- Geadviseerd wordt het rommelgroen langs het spoor te verbeteren. Een groene gevel zou hier 
kunnen, maar er zijn meer mogelijkheden. 

- De commissie oordeelt positief over de collectieve buitenruimte op de laagbouw aan de spoorzijde 

(zuidzijde), ook vanuit het zicht vanaf het spoor en de overkant. De groene daktuinen spreken tot 

de verbeelding en zijn een goede toevoeging aan het gebouw. Geadviseerd wordt deze met een 

specialist uit te werken: zowel ruimtelijk als technisch. Voorkomen moet worden dat het eindigt met 

enkele plantenbakken, want dat is niet de ambitie. 

- Het parkeerprogramma is goed ingepakt met een ander programma. De positie van de 

fietsenstalling is goed, maar de uitwerking moet wel hoogwaardig zijn. Geadviseerd wordt hier geen 

dichte gevel te realiseren, maar een volwaardig plintprogramma. 

- De commissie oordeelt positief over de woonwerkwoningen aan de straatzijde (extra 

verdiepingshoogte i.v.m. eenzijdige oriëntatie?). 

- Bij elke ingreep in de stad moet er aandacht zijn voor klimaatadaptatie en water. Geadviseerd 

wordt dit uit te werken (met de gemeente) hoe dit gebouw en haar openbare ruimte hieraan kunnen 

bijdragen.  

- De CRK vraagt aandacht voor natuurinclusief bouwen en biodiversiteit. De daktuinen bieden 

hiervoor de basis. In het Entreegebied (ontwerpen van Lola) is veel inspiratie te vinden op dit 

gebied. 

- De CRK vraagt ook aandacht voor energieopwekking. Uiteraard dragen de panelen op het ene dak 

bij, maar dit is ongetwijfeld niet genoeg om het gebouw van energie te voorzien. Als overweging 

wordt gegeven ook zonnepanelen in de gevel van de toren te verwerken. Innovaties op dat gebied 

bieden veel kansen. 

 
Architectuur 
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- De presentatie omvat heldere schema’s die de volume- opbouw en keuzes goed laten zien en 
verklaren. Een stedelijk volume in baksteen dat meegaat in de omgeving en daarop reageert en zo 
een ruimtelijke dialoog aangaat, met daarop een toren in een ‘lichter’ materiaal, gevuld met ander 
programma voor een andere doelgroep en een duidelijk andere architectuur.  

- Waar het qua architectuur begint te schuren, is waar de volumes elkaar in plaats van loslaten 
krampachtig vast proberen te houden. Terugspringen of oversteken op plekken kan zuiverder zijn 
conform het volume concept in plaats van gelijk leggen.  

- De laagbouw heeft een duidelijke heldere beëindiging, dit is bij de toren echter niet het geval. In de 
huidige beelden stopt deze abrupt bij de dakvloer: hier wordt een duidelijke visie op de afronding 
gemist.  

- Bij de uitwerking zal ook rekening gehouden moeten worden met de nodige installaties die mogelijk 
op het dak komen, zowel voor de klimaatbeheersing als ook voor onderhoud.  

- Het volume van de toren is vanuit bepaalde hoeken nogal breed ogend. Hiermee wordt het een 
zwaar blok in plaats van een licht en verticaal element. Het is voorstelbaar dat de toren uitkraagt 
boven de plint. 

- De speelsheid van het plaatsen van de verticale ramen en gevelelementen in de toren kan de 
verticaliteit benadrukken en zo een slankheid suggereren. Het spel met de horizontale balkon lijnen 
die ook verspringen, zou dit kunnen versterken. Op een heel aantal plekken werkt dit nu juist 
tegengesteld of zelfs averechts en is de horizontaliteit overheersend, zodat het gebouw dikker lijkt 
in plaats van hoog. 

- Door de spiegelsymmetrie in de plattegrond is de toren niet erg omgevingsgericht. Alzijdigheid is 
goed, maar geadviseerd wordt gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten van zon, uitzicht, 
levendigheid van de locatie en geluidsluwte. 

- Van belang is bij de wokkeltrappenhuizen rekening te houden met toegankelijkheid en hier ook een 
hoge kwaliteit van beleving van de binnenruimte na te streven. 

- Er zijn nog vragen nog over de materialisering en goede detaillering van de toren: deze graag de 
volgende keer aanleveren. 

- Dit geldt ook voor de verdere uitwerking van de entrees en de getoonde rijkere detaillering van het 
bakstenen basis volume. 

- De CRK merkt op dat het goed is dat er ook wordt nagedacht over de gebruiker en over de 
collectiviteit tussen de gebruikers.  

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

 
Zicht vanaf de spoorzijde (bron: Moke architecten/Stadswaarde vastgoedontwikkeling) 



 

20210917 Cadenza 2  Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zoetermeer 17 september 2021 
 Pagina 4/4 

 

 
Zicht vanaf de Europaweg (bron: Moke Architecten/Stadswaarde vastgoedontwikkeling) 


