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Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 12 november 
2021 

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

- Definitief Concept 3 BKP Entree Midden 08112021 - aanpassingen aangemerkt 
 
Aanwezig (deels 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 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
 
 
Toelichting: 
Het beeldkwaliteitsplan voor Entree Midden is behandeld op 15 en 26 oktober 2021. Op 15 oktober heeft 
de CRK positief over het BKP Entree Midden geadviseerd met uitzondering van hoofdstuk 4. Op 26 oktober 
is hoofdstuk 4 de stationsomgeving behandeld en heeft de CRK een groot aantal opmerkingen gemaakt. 
Deze zijn allemaal verwerkt in het voorliggende stuk. 
 
 
ADVIES 
 
Conclusie: In principe akkoord (IPA) 
 
Motivering: 
De CRK adviseert positief over het Definitief Concept 3 van het Beeldkwaliteitsplan Entree Midden en heeft 
waardering voor het werk dat geleverd is door het projectteam.  
 
Opmerkingen 
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Met dit advies van de CRK is het adviestraject over het BKP Entree Midden afgerond. De gevraagde 
aanpassingen zijn goed verwerkt binnen de kaders die er nu liggen. Voor de CRK is de context nu duidelijk. 
Het is de taak van het Q-team om het goed tot één geheel te smeden. 
Entree is een complexe gebiedsontwikkeling die nog continu in beweging is. De CRK wil graag hiervoor 
nog een aantal aandachtspunten meegeven, zie bijlage.  
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
 
BIJLAGE:  
 
Aandachtspunten van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor verdere ontwikkeling BKP Entree 
 
Algemeen 

▪ De CRK stelt voor om het BKP-document en de werkwijze/proces van Q-team Entree na een jaar 
te evalueren en waar nodig bij te stellen. 

▪ Belangrijk is om in de volgende stappen van de gebiedsontwikkeling de ruimte te nemen voor 
ontwerpend onderzoek en te werken aan verschillende varianten om te komen tot een 
hoogwaardige kwalitatieve invulling. Voor de CRK is dat een belangrijke tussenstap, voordat 
bouwplannen en inrichtingsplannen worden ontwikkeld. Dit is de stap waarin we ‘het voor ons gaan 
zien’ binnen de kaders van het BKP en het SOR. Het projectteam Entree zegt toe deze stap in te 
bouwen.  

▪ De CRK blijft de knip tussen het stationsgebied en het middengebied van de Entree ongelukkig 
vinden. Het stationsgebied kan niet los gezien worden van de landing ervan in de stad. De CRK 
ziet graag een meer integrale planvorming van de Omgeving Entreepoort en het voorliggende 
‘stationsplein’ met de langzaam verkeerroutes richting alle nieuwe ontwikkelingen en het centrum 
geborgd in de ontwikkeling van Entree Midden en het Stationsgebied. 
 

Stedenbouw/landschapsarchitectuur 
▪ Aandacht voor het groene dek/dak van het plintgebouw blijft onverminderd belangrijk: dit dient 

onderdeel uit te maken van bovengenoemde ontwerpende onderzoek. 
▪ De rol en impact van de Afrikaweg (op hoogte over de plint?) moet duidelijk uitgewerkt worden in 

de volgende stappen. 
 
Architectuur 

▪ De richtlijnen kunnen helderder gemaakt worden door juist minder diverse en meer passende 
referenties te gebruiken: er moeten keuzes worden gemaakt en kaders worden gesteld. Niet alles 
hoeft mogelijk te zijn.  

▪ Er wordt in de uitwerking specifieke aandacht gevraagd voor het landen van de hoogbouw op de 
grond in Poortgebied Entree: wees helder wat waar prevaleert. Alleen zo kan dit leiden tot een 
Zoetermeers plan dat als voorbeeld/referentie gebruikt zal worden. Dit betreft zowel het landen op 
maaiveld als op het dek/dak van het plintgebouw.  

▪ Daarnaast dient helder te worden uitgewerkt wat de oriëntatie van de passant op het opgetilde 
maaiveld van het plintgebouw is: wat is de kwaliteit? Is het ook verblijfsgebied? Hoe zit het hier 
precies met windval en geluidsbelasting? Hoe lopen de verbindingen/bewegingen/wegen? 

 


