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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 
 

Aanwezig via Teams 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Mevr. M. Peters Commissielid stedenbouw 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
Dhr. J.M. van Linge  Commissielid landschapsarchitectuur 
 
 
Toelichting: 
Het beeldkwaliteitsplan voor de Entree is behandeld op 15 oktober 2021. Niet behandeld is toen hoofdstuk 
4 ‘Omgeving stationsgebied’ (pagina 81-107) en daarom is deze extra vergadering van de CRK 
georganiseerd. Op 15 oktober heeft de CRK positief over het BKP Entree geadviseerd met uitzondering 
van hoofdstuk 4. 
 
 
ADVIES 
 
Conclusie: In principe akkoord (IPA), zie Opmerkingen 
 
Motivering: 
 
De CRK adviseert in principe positief over hoofdstuk 4 van het Beeldkwaliteitsplan Entree, maar heeft nog 
een aantal opmerkingen, zie hieronder. De CRK ziet graag deze opmerkingen in het beeldkwaliteitsplan 
verwerkt. 
 
Opmerkingen 
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Algemeen 

• Het SOR geeft maar beperkt een kader voor het stationsgebied. De context van het station is niet 

in beeld gebracht. Daarnaast beperkt het SOR zich tot de plint met stationssingel en waterplein. De 

daktuin van de plint is niet uitgewerkt. En de aansluiting op belangrijke openbare ruimte van het 

stationsplein ontbreekt. Het stationsgebied lijkt daarmee het stiefkindje van de planvorming van 

Lola en Bura en dat is jammer, want het is een kansrijk gebied met een kansrijk concept wat 

minimaal dezelfde uitwerking verdient als de rest van de Entree. 

• Geluidsonderzoek, windonderzoek en een degelijke verkeersanalyse rondom het stationsgebied 

ontbreken. Deze onderzoeken behoren niet tot het BKP, maar kunnen wel van grote invloed zijn op 

de uitwerking van de massa van de plint en de torens er bovenop en van invloed zijn op het SOR. 

• Het is belangrijk om de plek en afmeting van het stationsplein exacter te duiden (ook op kaart!). Dit 

volgt nu niet uit het stuk: ligt dit op het huidige maaiveld aan de Noordzijde (bij de singel) of op +1? 

• Dit geldt ook voor de stationshal: hier wordt de Nelson Mandelabrug genoemd, maar komt er ook 

nog aan de noordzijde een gebouwd volume als stationshal/ ontvangstdomein? 

• P 82: “De Nelson Mandelabrug wordt een stationshal met verblijfsfunctie.” Hoe verhoudt zich in de 

hal het langzaam verkeer versus het verblijf? 

• Wat voor tussenruimtes ontstaan er op het dak van de plint, kun je over de hele lengte wandelen of 

wordt dit (gedeeltelijk) privaat?  

• Geadviseerd wordt richtlijnen over de inrichting van het dak op te nemen, en dan met name over 

groene invullingen en PV-panelen. In het SOR zijn specifieke invullingen ontwikkeld voor 

vergelijkbare openbare ruimtes. Dit uitwerkingsniveau wordt nu gemist. 

a. Voor PV-panelen zijn er twee opties: 

o Alleen PV-panelen toestaan op hoge daken en die van de lamellen (en dus is er 

waarschijnlijk PV-panelen op de gevels nodig) 

o Ook op het dak van de plint enkele zones aanwijzen waar PV is toegestaan. 

b. Ook voor groene daken zijn duidelijkere richtlijnen nodig. Waar zijn precies de verblijfsgebieden? 

Daar is sedum dan niet voldoende. Wil je een inrichting (en constructie) die uitgaat van een te 

gebruiken daktuin? 

• De verblijfskwaliteit van verschillende verblijfsruimtes op het maaiveld (geluid en wind) is 

essentieel. Geadviseerd wordt nu onderzoek hiernaar te doen om de positie van de bouwmassa’s 

te optimaliseren en te voorkomen dat er straks gekunstelde ingrepen nodig zijn, zoals luifels en 

dergelijke. 

• Er zijn duidelijkere uitspraken nodig over de manier waarop de bestaande en nieuwe hoge 

gebouwen aansluiten op het plintgebouw. Zie onderstaand schetsje: waar wordt voor gekozen? 

Vanuit het karakter van de bestaande gebouwen en de menselijke maat wordt geadviseerd te 

kiezen voor de tweede optie. De bestaande gebouwen en de hoogbouw landen op de grond, de 

plint is neutraler en ondergeschikt. Discussiepunt, maar hier is aanscherping van de richtlijnen 

nodig!

 
• Ook de wijze, waarop de plint het poortgebouw raakt, is heel belangrijk. De huidige poortfunctie lijkt 

minder te worden door de aansluiting met de plint, terwijl het doorzicht naar de brug nu wel een 
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soort monumentale kwaliteit heeft!  

 
• Geadviseerd wordt een zonering te maken met brandpunten van levendigheid en van rustige 

plekken om te voorkomen dat het overal ‘net niet’ wordt. Dit is niet een punt dat thuishoort in het 

BKP, maar de CRK vraagt zich af of er zicht is op de hoeveelheid gewenst commercieel en 

levendig programma en de haalbaarheid daarvan? Bruist het straks op het stationsplein, in de 

stationshal of in de plint? Ook in relatie tot de ambities in Entree Midden en het stationsplein. 

• Geadviseerd wordt duidelijk te benoemen dat de A12-zijde van het plantgebouw vooral logistiek 

wordt met (fiets-) parkeren en de noordzijde representatief. 

• Voor het stationsgebied ontstaat de kans voor een efficiënt transferium te creëren met de overstap 

van auto op OV naar grote steden of centrum van Zoetermeer. Dit vraagt echter wel een specifieke 

aanpak van parkeren (anders dan in de bewonersgarages) en logische looplijnen naar het OV. De 

CRK heeft dit al eerder geadviseerd en is nog steeds van mening dat dit een kans is die 

Zoetermeer niet moet laten lopen. 

Per pagina 

• P82, bij punt 1: Hoogwaardige openbare ruimte niet alleen rondom maar ook in het stationsgebied. 

• P84: ‘gebied met iconische uitstraling, specifieker maken’: wat wordt hiermee bedoeld? 
Geadviseerd wordt: ‘het cluster vormt een landmark rondom het station en de A12, kenmerkt zich 
door een uitgesproken architectuur, waarin nadrukkelijk ruimte wordt geboden aan het experiment.’ 

• P84: Bij stad op ooghoogte zijn de uitspraken helder, alleen zijn er wel heel veel plinten (zowel aan 
de noordzijde twee lagen als ook op het dek). Waar zitten de entrees van de torens? Op het 
maaiveld of op het dek? Hoe is de aansluiting van dek op singel, op stationsplein etc. Zijn de 
hellingbanen voor fietsers en minder validen wel realiseerbaar? 

• P84: Bij stad op ooghoogte nog specifieker maken wat er wordt bedoeld met ‘goede 
maatverhoudingen, interessante gevels, mooie materialen, voldoende groen en zon en goede 
overgangen van privé naar openbaar de beleving’. 

• P85, familie van torens: De torens hebben een eenvoudige hoofdvorm en staan met de voeten op 
de grond en stationsplint (kiezen tussen beide principes tussen hierboven geschetst). Termen als 
‘zekere verwantschap’, ‘speelsheid’ en ‘bijzonder door de aandacht voor materialiteit en 
detaillering’ bieden geen handvatten om op kwaliteit te sturen. 

• P85, ontmoeting: Geadviseerd wordt bij de torens dubbelhoge entrees afdwingen om de kwaliteit 
van de entree te borgen.  

• P89, spelregel 2: ‘De Mandelabrug ligt circa 9 meter boven het niveau van de Boerhaavelaan. Er 
kunnen in dit hoogteverschil twee bouwlagen met een actieve plint aan de Boerhaavelaan en 
Bredewater gerealiseerd worden. Achter de plint aan de spoorzijde kan het plintgebouw drie lagen 
parkeren bevatten.’ Hoe reëel is het om hier twee hoge bouwlagen af te dwingen en te vullen met 
actief programma? De tweede verdieping zal waarschijnlijk lastig te vullen zijn, waarom kan daar 
geen woonprogramma? (1 laag van 4 meter plint, 2 lagen van 3 meter wonen?) 

• P89, spelregel 3: Hierbij benoemen dat de menselijke maat bepalend is voor de detaillering in de 
plint en de plint (afhankelijk van keuze!) ondergeschikt is aan de bestaande bebouwing en torens. 
Is het materialenpalet bepaald? Hoe stuur je op een architectuurtaal? 
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• P89, spelregel 6: Je zou (zie hierboven) misschien beter kunnen stellen dat de plint juist terug ligt 
ten opzichte van de bestaande bebouwing en de torens en ter plaatse van entrees juist naar voren 
schiet, ten behoeve van de herkenbaarheid hiervan. 

• P93, regel 13: Oppassen met overal levendige plinten… 

• P95, richtlijn 14A: Is de verjonging altijd nodig en zo ja: door middel van een terugspringing of mag 
dat ook sculpturaal worden opgelost in het volume? (het lijkt de CRK interessant om daar ruimte 
voor te bieden) 

• P97, Doelstelling 1: Hoe wordt voorkomen dat het een saai eenduidig ding wordt? 

• P97, Doelstelling 2: Hier ook scooters noemen. (heeft Zoetermeer een norm voor fietsparkeren?) 

• P101, Richtlijn 4: ‘(Dak-)Installaties blijven uit het zicht.’ Geadviseerd wordt hier aan te geven dat er 
op het dak van het plintgebouw in principe geen installaties komen. Dat eerst moet worden 
onderzocht of deze niet op de lamellen kunnen. Installaties dienen in eerste instantie opgenomen 
in het gebouw. Wanneer dit aantoonbaar niet mogelijk is, dan geclusterd met een ombouw die 
onderdeel vormt van het architectonisch ontwerp. 

• P101, Richtlijn 5: ‘Alle gevels worden als volwaardige gevels ontworpen’ Specifiek maken wat 
hiermee wordt bedoeld.  

• P10, paragraaf 4.6.: ‘De gebouwen hebben een goede aanhechting met het maaiveld/dakpark.’ 
Specifiek maken wat hiermee wordt bedoeld. Hoe omgaan (in het geval van woningbouw maar ook 
kantoren) met semi-private binnentuinen etc.? 

• P105: ‘Panden zijn evenwichtig en niet spanningsloos.’ Hoe wordt dit bedoeld? 

• P105, doelstelling 7: Zie opmerkingen hierboven. Moet specifieker, want het dak van het 
plintgebouw moet geen zonnedak worden. 

• P105: De gebouwen/torens krijgen een architectonische beëindiging. 

• P105, doelstelling 8: 1) Aan alle gevels wordt dus kwalitatief groen toegepast. Hoe wordt dat 
bedoeld? Elk balkon een plantenbak? Of helemaal groen? Dit vraagt meer visie. 
2) ‘Blinde gevels zijn groene gevels.’ Geadviseerd wordt dit als optie mee te geven en niet als eis. 
Een mooi architectonisch ontwerp met een stuk geïntegreerde blinde gevel kan toch ook? 
3/4) Lola maakte hier een mooi overzicht van. Sluit daarbij aan en werk daar op door. 

• P107, doelstelling 11: ‘zo groen mogelijk’ is een gevaarlijke doelstelling, want dan is het altijd goed. 
Wat wordt bedoeld moet extensief groen? Waarom niet intensief? Het dak van de plint is een 
essentieel onderdeel en moet een ruimtelijk concept krijgen vergelijkbaar met andere onderdelen 
uit het SOR. 

 
Referentiebeelden 

• De diversiteit van referentiebeelden is zeer groot.  

• Geef per beeld aan waar ze een referentie voor vormen (en waar dus impliciet niet voor). Een 
reeks van beelden kan ook een bandbreedte aangeven. 

• Wees kritisch en laat beelden weg wanneer deze elkaar tegenspreken.  

• Zie bijlage voor opmerkingen per referentiebeeld. 
 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
 
 
BIJLAGE:  
 
Opmerkingen bij referentiebeelden BKP Entree 26-10-2021  
Zie apart PDF.   
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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 

 


