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Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 15 oktober 
2021 

 
Agendapunt: Beeldkwaliteitsplan Entree Midden 
 
omschrijving:  Beeldkwaliteitsplan Entree Midden 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Collegiaal overleg 
welstandsgebied: 14 b Snelweg en hoofdwegenstructuur  
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
toelichting:  N. van der Velde en E.J. van den Akker 
 
Ingekomen/gepresenteerde stukken: 

- 12 10 2021 Definitief Concept 2.1 BKP Entree Midden 
- Aanpassing BKP bestaande gebouwen erfgoedcommissie 07-10-2021 
- Aanpassingen BKP najaar 2021 

 
Aanwezig 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers   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 
 
 
Toelichting: 
Het beeldkwaliteitsplan (BKP) Entree Midden is behandeld op 25 juni 2021. De commissie heeft toen 
akkoord onder voorwaarde geadviseerd, omdat de inbreng van de commissie wat erfgoed en 
mogelijkheden voor transformatie betreft, niet voldoende geborgd was. Hierna is overleg met de 
erfgoedcommissie en het projectteam Entree geweest over de aanpassing van de paragraaf ‘Bestaande 
gebouwen’ van hoofdstuk 1.2 Kwaliteitsbewaking, pagina 9. 
 
In deze vergadering zijn behandeld: 

- Paragraaf ‘Bestaande gebouwen’, pagina 9 van het definitief concept Beeldkwaliteitsplan Entree 
Midden 

- Het definitief concept Beeldkwaliteitsplan Entree Midden 
Niet behandeld is hoofdstuk 4 ‘Omgeving stationsgebied’ (pagina 81-107): de CRK heeft onvoldoende tijd 
gehad om zich op dit deel voor te bereiden. Hiervoor zal een extra vergadering van de CRK worden 
gehouden op dinsdag 26 oktober. 
 
 
ADVIES 
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Conclusie: Akkoord, met uitzondering van hoofdstuk 4 Omgeving stationsgebied 
 
Motivering: 
 
De CRK adviseert positief over het Beeldkwaliteitsplan Entree Midden met uitzondering van hoofdstuk 4. 
Het overige deel van het plan is naar aanleiding van de vorige behandeling aangepast, maar er is nog een 
aantal opmerkingen, zie hieronder. De CRK ziet graag deze opmerkingen in het beeldkwaliteitsplan 
verwerkt. 
 
 
Opmerkingen 
 

1. De CRK vindt dat er in de spelregels niets over de beëindiging van gebouwen in het BKP is 
opgenomen en stelt voor om op pagina 53, onder doelstelling 3 een extra richtlijn over het 
beëindigen van gevels toe te voegen. 
 

2. Wat de referentiebeelden betreft heeft de CRK de volgende opmerkingen: 
- Op pagina 52 dienen vanwege punt 1. twee slechte referentiebeelden weg te worden gelaten, 
te weten: de afbeelding linksboven en de afbeelding linksonder. 
- Aansprekende referentiebeelden van transformatie van bestaande gebouw ontbreken, 
waardoor de aangescherpte paragraaf over bestaande gebouwen te veel op zichzelf staat. 
- Referentiebeeld van Entree Haarlem op pagina 59 toont een straatbeeld met relatief schrale 
architectuur en een weinig groene stadsstraat. Wellicht hier een beter referentiebeeld zoeken. 

 
3. De CRK heeft een aantal opmerkingen gemaakt over de paragraaf 1.2 ‘Bestaande gebouwen’, 

pagina 9 van het definitief concept Beeldkwaliteitsplan Entree Midden, zie bijlage. De versie in 
de bijlage wordt door de CRK gezien als definitieve tekst van deze paragraaf. 
 

4. De CRK heeft nog kanttekeningen bij de uitwerking van de bouwblokken aan de oostkant van 
de Afrikaweg. De kwaliteit zal aan deze kant flink onder druk staan, omdat zon, ventilatie, 
uitzicht en hoge geluidsbelasting allemaal aan dezelfde kant plaatsvinden. Balkons zijn 
hierdoor nauwelijks gebruiksvriendelijk te maken zonder deze als inpandige serres uit te 
voeren. De vrees bestaat dat een ‘harde’ architectuur het gevolg is en dat een vlakke 
architectonische uitwerking het meest haalbare (betaalbare) resultaat is. De CRK ziet graag 
goede referenties van bouwblokken in eenzelfde situatie tegemoet. 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
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Bijlage: Vervanging pagina 9 Beeldkwaliteitsplan Entree, hoofdstuk ‘Bestaande gebouwen’ 
 
 

BESTAANDE GEBOUWEN 
 
Binnen de gebiedsontwikkeling Entree midden is bestaande bebouwing aanwezig en Entree in totaliteit is 
een onderdeel van de H-structuur van Zoetermeer. De oorspronkelijke gedachte tijdens de bouw van deze 
invalsweg en kantorenstroken was de realisatie van een scheiding tussen de naastgelegen wijken en 
infrastructuur; de kantorenstroken met losse kantoren in het groen, schermden de achterliggende woonwijk 
af van de brede Afrikaweg. Deze opzet vertegenwoordigt stedenbouwkundige en architectonische 
opvattingen tijdens de groei van Zoetermeer en bevat elementen die een cultuurhistorische waarde 
vertegenwoordigen. 
 
Met de ontwikkeling van Entree vindt een omkering plaats. Van kantorenstrook naar een levendige 
stadswijk met een mix van woon-, werk- en verblijfsfuncties en entrees aan de stadsstraat Afrikaweg. 
Kortom van barrière naar verbinding. Deze vorm van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is relatief nieuw 
voor de gemeente Zoetermeer. Verdichting binnen bestaand stedelijk gebied is anders dan bouwen in een 
(nagenoeg) leeg weiland en betekent dat op de bestaande stad moet worden aangesloten. 
 
In de transformatie die het gebied ondergaat kunnen bestaande gebouwen zoveel mogelijk een rol hebben. 
Bij de ontwikkeling van iedere plot zal bekeken moeten worden hoe en of bestaande gebouwen of delen 
van gebouwen onderdeel kunnen worden van het nieuwe totaalconcept voor Entree. Deze oudere 
gebouwen kunnen de gebiedsontwikkeling gelaagdheid geven, minder rigide maken en bijdragen aan een 
typisch Zoetermeers en stedelijk karakter. Het hergebruiken van bestaande gebouwen of 
gebouwonderdelen kan bovendien bijdragen aan de duurzaamheid van de gebiedsontwikkeling. Voor 
transformatie van bestaande gebouwen geldt behoud door ontwikkeling. De karakteristieken verschillen per 
bestaand gebouw en positie binnen het plangebied. Het Q-team begeleidt per geval bij het opstellen van 
aanvullende randvoorwaarden en uitgangspunten over behoud en inpassing van bestaande gebouwen.  
 
Gebouwen, waarbij in ieder geval onderzocht moet worden of transformatie mogelijk is, zijn degene die in 
de milieueffectrapportage zijn aangeduid als waardevol. Te weten:  

- De Kristalkantoren en de Mammoet, deze hebben een redelijk hoge monumentale waarde, 
- Het Kinderen van Versteegcomplex welke een redelijk gemiddelde monumentale waarde heeft, 
- Ook het Poortgebouw en de Mandelabrug worden als cultuurhistorisch waardevol aangeduid. 

 
De typologie van de bestaande gebouwen vormt hierbij een uitdaging. Zij hebben namelijk de opzet van 
solitaire gebouwen, met entrees onder het maaiveld van de Afrikaweg, omringd door bomen, parkeervelden 
en privéterrein. In Entree wordt gekozen voor de typologie van het omsloten bouwblok. Het parkeren wordt 
hieronder, uit het zicht, ingepast. De bebouwing presenteert zich hierbij nadrukkelijk aan het omliggende 
openbaar gebied en kent (geluids-)luwe binnentuinen. De integratie van bestaande gebouwen binnen een 
samengesteld bouwblok biedt kansen om bestaande cultuurhistorische waarden te behouden.  
 
Ruimtelijk zijn in elk geval onderstaande randvoorwaarden van belang voor de eindsituatie op het plot: 

- Alzijdigheid 
- Bebouwing die het concept van de stadsstraat ondersteunt door 

o Ruimtelijke begeleiding van de stadsstraat 
o Entrees georiënteerd op stadsstraat 
o Levendige programma georiënteerd op de stadsstraat 

- Parkeren uit het zicht 
- Groen en doorwaadbaar gebied 

 


