
ENTREE
Zoetermeer

waardecreatie



De opbouw van deze middag: Wat is onze opdracht 

Wat hebben we opgehaald bij/uit:
● Documentatie studie
● Zoetermeerders
● Eigenaren
● Lokale initiatieven
● Toekomstplannen 
● Vanuit kansen locatie

Placemaking voorstellen en tijdelijke concepten:
● openbare ruimte
● programmering niet-woonfunctie

Plintenstrategie:
● programmering niet-woonfunctie

Hoe de placemaking te realiseren/organiseren
● workshop
● terugkoppeling plenair

Borrel (plm. 16.30 uur)



● PUK
● Beeldkwaliteitsplan
● Masterplan de Entree

Een vele andere documenten…  

Documentatie studie





Doel:
● Onderzoek naar de beleving van het 

huidige aanbod aan plekken en 
functies in het centrum en de 
aangrenzende wijken is. 

● Achterhalen wat bij buurtbewoners in 
hun ogen mist en wat een mooie 
aanvulling zou zijn in het 
Entreegebied.

● Ideeën ophalen voor tijdelijke 
programmering van het gebied om 
meer bekendheid te realiseren. 

De uitkomst van de gesprekken dienen als 
input voor de planvorming op de lange 
termijn, evenals voor in de tijdelijkheid.

Stadsantropologisch 
Onderzoek



Toekomstige gebruikers/bewoners:
● Jongeren: 12 – 25 jaar
● Stellen / jonge gezinnen: 25 - 40 jaar
● Alleenstaand
● Empty nesters: 50 – 67 jaar

De wens is om een zo divers mogelijke groep aan te spreken, 
variërend van leefstijl, budget en culturele achtergrond.

Doelgroep geïnterviewden



Locatie 1 - Nelson Mandelabrug / OV Station

Locatie 2 - Winkelcomplex Vijverhoek

Locatie 3 - Dorpsstraat

Locatie 4: Stadshart 
Zoetermeer

Locatie 5 - Winkelcentrum Meerzicht



Leeftijd
De meeste 
geïnterviewden 
zijn tussen de 25 
en 65+ jaar.



Geslacht
Het grootste 
gedeelte van de 
geïnterviewden is 
vrouw.



Achtergrond
Het grootste 
gedeelte van de 
geïnterviewden 
heeft een 
Nederlandse 
achtergrond



Bekend met de 
plannen voor het 
Enteegebied?



Eerste reacties op de plannen 
voor het Entreegebied:

“Het is goed dat ze het gebied gaan 
aanpakken.”

“Ik vind meer huizen bouwen prima, maar ik 
wil dat ze het groen behouden.”

“Er is zoveel ruimte dus je kan er echt wel wat 
heel moois van maken.”

“Het ziet eruit als een plek voor jonge 
mensen, niet voor ons soort mensen.”  - man 
60+, vrouw 85+

“De stadse levendigheid is niet voor mij 
weggelegd!”



● Veel kantoorpanden staan al 
bijna 15 jaar leeg

● Gebied is erg vervallen 
● Niet veilig in de avond
● Ik kom er nooit
● Vroeger werd er een kermis 

georganiseerd
● Groene wand met hek erachter, 

daardoor zie je niet zo goed wat 
er achter het hek afspeelt.

de geïnterviewden vinden:



● Veel winkels in de winkelcentra 
en het Stadshart

● Verschillende supermarkten
● Kleinschalige winkeltjes
● Heel veel parkjes
● Grote Albert Heijn
● Speelplaatsen voor kinderen
● Kinderboerderij
● Niks mist er echt in 

zoetermeer, behalve voor de 
jeugd.

● Makkelijke verbinding met 
natuur

● Winkelen in het Stadshart
● We gaan vaak naar water om te 

ontspannen (Noord Aa strand), 
bezoeken van marktjes en gingen 
naar het circus voor Corona).

● Weg met de racefiets
● Naar de sportschool of de 

bioscoop
● Boswandeling bij de Meijendel
● Schilderen in een atelier hier in 

de buurt in een oude school
● Wandelen, fietsen, flaneren en 

ijsje eten in de Dorpsstraat.

Van welke voorzieningen in 
uw buurt maakt u gebruik?

Waar zoekt u vermaak of 
ontmoet u anderen?



● Musea en exposities
● Vaak een dagje weg om horeca te 

bezoeken.
● Ik ga soms naar Den Haag om te winkelen, 

maar ik vind het prima dat ik daarvoor 
weg ga want dat hoeft voor mij niet in 
zoetermeer aanwezig te zijn.

● Ik ga veel naar Rotterdam en Den Haag, 
daar vind ik veel leuke plekken een een 
echt stedelijk gevoel.

● We gaan liever de natuur in met de 
kinderen. De omgeving biedt hier genoeg 
opties voor.

Voor welke verschillende 
soorten voorzieningen reist u 
momenteel af naar andere 
plekken/steden?



“Ja, er zijn veel speeltuintjes, 
maar vooral voor de kleintjes. 
Voor onze flat zat een 
skateramp. Die was heel 
populair bij de wat oudere 
jeugd, maar is weggehaald 
omdat daar woningen zijn 
gebouwd. Aanbod voor kids 
van 15-20 is er niet in 
Zoetermeer volgens mij.”

- bewoner Driemanspolder

Wat mist er in 
Zoetermeer?



Gewenste 
voorzieningen in het 
Entreegebied?

● De voorzieningen moeten niet in de 
weg staan van de functies in het 
stadshart.

● Horeca zou hier erg leuk zijn
● Meer vermaak, zoals een museum 

of expositieruimtes
● Een zwembad, dat mist nu echt in 

Zoetermeer.
● Terrassen, die zijn er nu niet 

genoeg. Meer sportvoorzieningen en 
misschien ook wat winkels

● Leuke invulling voor iets oudere 
kinderen en jongeren, die hebben 
hier nu niks te doen!

● Het zou leuk zijn als je in dit gebied ook 
buiten kantoor zou kunnen overleggen. 
Een koffiehuis, samenwerk ruimte of 
terras zou super zijn.

● Groen en water voor ontspanning.
● Rustige plekken tussen de hoge 

panden.
● Niet parkeren op straat toelaten! 

Parkeren niet op straat, maar onder de 
woningen. Logischer dat mensen die in 
de flats wonen onder de woning 
parkeren. 

● Zoetermeer staat bekend om zijn 
groene karakter, behoud dit in dit 
gebied, zonde als het heel stenig wordt.

Gewenste sferen in 
het Entreegebied?Dit wordt in bijna elk gesprek genoemd!



● Plekken voor start-ups en 
kunstenaars met een lagere huur.

● Beeldentuin
● Groeiende groep freerunners in 

Zoetermeer, de rauwheid van het 
gebied en panden past hier 
perfect bij.

● Het is nu al groen, maak er een 
park van tussen de gebouwen 
door.

● Tijdelijke woonconcepten
● Paintball & lasergames
● Foodtrucks of markten. Vroeger 

was er een loempiakraam, erg 
populair.

Genoemde ideeën voor 
tijdelijke interventies



Uit veel gesprekken komt naar 
voren dat Zoetermeer gezien 
wordt als een dorp. Voor het 
vertier ga je naar de stad (Den 
Haag). Het rustige karakter van 
Zoetermeer wordt door veel 
bewoners als positief ervaren. 

Maar kijk je naar de cijfers, dan 
is Zoetermeer tussen de 
omliggende gemeenten de 
grootste en heeft tegelijkertijd de 
minste stedelijke functies.
Het Zoetermeerse gevoel en de 
realiteit komen niet overeen.

Zelfbeeld Zoetermeer



● gemeente sterk gericht op 
ontwerp, bebouwing, openbare 
ruimte en verkeer. Prioriteit nu: 
het niet-wonen programma

● ontwikkelaars zijn positief over 
een placemakingstrategie

● omwonenden zijn gehoord
● initiatieven staan te trappelen
● HBO wellicht geïnteresseerd
● bedrijfsleven nog weinig in beeld

Analyse krachtenveld
Entreegebied



Citaten ontwikkelaars, initiatieven en ambtenaren
“Het Entree gebied moet wel lef krijgen”

“Wij zetten graag onze brede Zoetermeerse 
netwerk in”

“Wij zijn bereid te investeren in de 
waardeontwikkeling van het gebied”

“Wij staan open onze buitenruimte in te zetten voor 
evenementen”

“Ik wil actief meedenken én een actieve rol”

“Er dient een kwartiermaker aangesteld te worden”

“Wij hebben nog een mooie ruimte waar zo een 
initiatief in kan”

“Wij werken graag samen met andere partijen”

“Wat zou het mooi zijn om eind dit jaar al te 
beginnen met een culturele programmering”

“ik heb het gevoel dat ontwikkelaars en gemeente 
op elkaar zitten te wachten om met die 
placemaking te beginnen”

“In het PUK zie ik te weinig terug van alle ideeën 
die we vanuit ons beleid hebben geagendeerd bij 
de projectgroep”

“Het mag vanaf nu wel wat integraler”

“Ja wij doen graag mee, dit is een volmondig JA!”



● projectgroep leidende rol in proces 
● beleidsafdelingen zijn gehoord
● plan kan integraler
● Integraal ambtelijk team
● Programmadagen Entree
● Samen de agenda maken
● Resultaten delen

Analyse gemeentelijke
organisatie en voorstel
inbedding



SWOT Analyse van 
openbare ruimte en 
gebouwen
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kansen bedreigingen

● Er is veel lege ruimte nu in het gebied.
● Veel groen.
● Veel parkeerplaatsen die niet worden 

gebruikt.
● Het is er rustig ondanks de Afrikaweg.
● Veel verschillende ondergronden: gras, 

tegels, asfalt, klinkers, struiken en water.

● Het is niet betreedbaar.
● Alle plots door hekken gescheiden.
● Geen sociale controle.
● De openbare ruimte oogt verlaten en 

desolaat.
● De gebouwen hebben geen uitstraling op 

de begane grond.
● Je voelt je niet welkom door alle 

waarschuwingsborden, hekken en 
slagbomen.

● Goed zichtbaar vanaf de Afrikaweg.
● De verschillende plots zijn relatief 

makkelijk met elkaar te verbinden.
● Er is al ervaring met evenementen op het 

terrein (de kermis).
● Mogelijkheid tot openbare plintfuncties in 

gebouwen Boerhavenlaan en Bredewater.
● Door zijn grootte en uitstraling uniek in 

zoetermeer.
● Welwillende eigenaren.

● Vandalisme.
● Koperdieven.
● Criminaliteit.
● Asbest.
● Overlast door toekomstige  

bouwwerkzaamheden.
● Afsluiten door eigenaren.

S  W
O  T



SW
O

T 
Be

bo
uw

in
g 

nu

sterktes zwaktes

kansen bedreigingen

● Veel gebouwen nog in goede conditie.
● Veel parkeerplaatsen bij de gebouwen.
● Goed bereikbaar zowel voor Zoetermeer als 

voor de regio.
● Veel leegstaande m2 beschikbaar.
● Karakteristieke gebouwen waar 

Zoetermeerders een emotionele band mee 
hebben.

● Veel ruimte om de gebouwen.
● Losse op zichzelf staande gebouwen.

● De gebouwen hebben geen uitstraling op 
de begane grond.

● Verouderde gebouwen.
● Geen samenhang tussen de gebouwen.
● Vervallen gebouw.
● Leegstand.
● De gebouwen zijn maar voor korte tijd nog 

beschikbaar voor tijdelijke functies.

● Goed zichtbaar vanaf de Afrikaweg.
● Mogelijkheid tot openbare plintfuncties in 

gebouw Boerhavelaan.
● Door zijn grootte en uitstraling uniek in 

zoetermeer.
● Veel verschillende functies in Bredewater 16 

waar veel vraag naar lijkt te zijn.
● Er is al bewoning in De Baron.
● Welwillende eigenaren.

● Vandalisme.
● Koperdieven.
● Criminaliteit, drugsoverlast.
● Asbest.
● Overlast door toekomstige  

bouwwerkzaamheden.
● Dichttimmeren van de gebouwen door 

eigenaren.
● Nog geen afstemming wanneer wat 

gesloopt en gebouwd gaat worden

S  W
O  T



kansen.
Graffiti tunnel.

Super festivalterrein.

Genoeg 
parkeerplaatsen.

Dit gebouw blijft staan en kan 
gevuld worden met informatie 
centrum en andere functies met 
uitstraling op de begane grond. 

Eerste ruïne van 
Zoetermeer.

‘leeg’ plot aan 
het Stationsplein.

Goed zicht vanaf de Afrikaweg.  

Levendige werk
community. 

Eerste bewoners. 
De verschillende plots zijn 
eenvoudig met elkaar te 
verbinden. 

Hier is leegstand 
in de plint.

Het Stationsplein is er al.



stadsstraat

onderdelen van het toekomstige masterplan.

groene ring
bebouwing
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Indicatie oplevering bebouwing.
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● Vanuit lokale initiatieven
● Vanuit Zoetermeerders
● Vanuit toekomstplannen plannen
● Vanuit kansen locatie
● Vanuit inbedding in geschiedenis

Oriëntatie placemaking en 
tijdelijke concepten. 



De Afrikaweg wordt de bruisende ruggengraat van de nieuwe ontwikkeling



van informeren naar stadsstraat

De Afrikaweg leent zich perfect om meer 
bekendheid aan de toekomstige plannen 
te geven

Op deze manier wordt er al 
voorgesorteerd op de stadsstraat 
van de toekomst



De Afrikaweg wordt de ruggengraat 
van de Entree. Ook voor fietsers en 
voetgangers. De nieuwe rol van de 
Afrikaweg kan alvast beleefbaar 
gemaakt worden door de Afrikaweg 
als event af te sluiten voor de auto



De Afrikaweg wordt de ruggengraat van de 
Entree. Ook voor fietsers en voetgangers. 
De nieuwe rol van de Afrikaweg kan alvast 
beleefbaar gemaakt worden door een 
stijgerpad aan weerszijden. 

Dit geeft tegelijkertijd ook de kans om het 
hoogteverschil tussen de Afrikaweg en de 
lagere stukken op te lossen. Zo kunnen er 
eveneens al (plint)functies aan het 
straatnivo van de Afrikaweg gekoppeld 
worden. 

van AfrikaPad  naar stadsstraat





Tijdelijke jongerenwoningen aan Stationsplein. 
In veel straatinterviews en de doorgenomen documentatie 
wordt er gevraagd naar tiny houses. In dit voorstel komen 
deze aan het Stationsplein zodat al in de tijdelijkheid het 
stationsgebied geactiveerd wordt. 
De grootte is ongeveer gelijk aan een uiteindelijk 
bouwblok.

van containers naar stadsblok



De openbare ruimte moet levendig, sociaal, sportief, ontspannend en natuurinclusief worden



van food festival naar foodcourt

Het Entreegebied biedt de perfecte gelegenheid om 
te testen met foodfestivals en het zo ook al 
bekendheid te geven onder de Zoetermeerders. 

Een foodcourt past goed bij het toekomstige 
programma in het Entreegebied. Het biedt 
horecagelegenheden die nog niet voorhanden zijn in 
Zoetermeer en heeft eveneens een 
aantrekkingskracht op de regio.



Inspelen op de geschiedenis van Zoetermeer:
de Geuzendag zoekt nog een locatie. 

Activeren in de tijdelijkheid



sport rondje Entree

In Zoetermeer is een levendige parcour scene die al op 
verschillende plaatsen traint in het gebied. Het gebied 
leent zich om het tofste en langste parcour traject te 
maken van Nederland/Europa. 



In de uiteindelijke plannen is een 
obstakel route opgenomen. Het parcour 
kan hier een voorloper van zijn.

van parcour naar obstakel route



van parcour naar Runners World

In de uiteindelijke plint kunnen sportgerelateerde 
functies komen zoals een Runners World



van fruitbomen naar stadsboomgaard

De toekomstige fruitbomen kunnen al op 
ludieke wijze aangeplant worden

Zodat deze in de uiteindelijke 
plannen gebruikt kunnen worden



Ter hoogte van het Stationsplein is een waterplein gepland. 
Er kan nu al begonnen worden met het aantrekkelijker en speelser 

maken van de fontein



Rollende moestuin

Tijdens de straatinterviews werd vaak de wens voor een buurtmoestuin genoemd. Een parkeerterrein kan 
tijdelijk ingericht worden als rollende moestuin. Buurtbewoners kunnen gewassen kweken in aanhangers, 
cabrio’s en opengewerkte caravans. De rollende moestuin is verplaatsbaar en kan dus met de 
ontwikkelingen in het gebied meebewegen.



Bij de Rollende Moestuin 
kunnen ook een 
stekjesbank en een imker 
komen. 

Samen zijn ze voorlopers 
voor de daktuinen/akkers, 
de kleine (biologische) 
speciaalzaken en 
bijzondere plantenwinkels.  



Van tijdelijke kunst naar kunsticoon

In een nieuwe woonwijk mag kunst niet ontbreken. Zoetermeer heeft ook een lange traditie van 
kunst in de wijken. In de tijdelijkheid kan geëxperimenteerd worden met kunst en de kunstwerken 
kunnen al mensen naar het gebied trekken. Uiteindelijk als alles klaar is, is de entree de perfecte 
plek voor een iconisch kunstwerk. Een landmark voor Zoetermeer. 



Een van de geplande stadsnissen is een zenpocket. 
Om dit nu al beleefbaar te maken kunnen in het 
Entreegebied tijdelijke en verplaatsbare tuinen 
geplaatst worden. Hier kunnen mensen even tot 
zichzelf komen.

Zentuin



Kinderen kunnen naar hartelust spelen in de 
Entreebouwspeelplaats. Deze plek kan een 
voorloper zijn van bedrijven die uitgaan van 
recycling.



In het Entreegebied is nu leegstand in een aantal kantoorpanden. 
Deze leegstand kan gevuld worden met tijdelijke co-working spaces

De leegstaande gebouwen...



Een co
er op verschillende 
manieren uitzien. 
Hiernaast voorbeelden 
van meer high
incubator

co-working-spaces

Met tijdelijke werkplekken kan al voorgesorteerd worden op de 
toekomstige plinten van de Entree.
Hierin kan een co-working space opgenomen worden, 
gebaseerd op de Stadstuin in Utrecht. 

Deze heeft een touch and feel die goed past bij het 
toekomstbeeld van de Entree. 



van dozenwereld  naar Meneer Paprika

Tijdelijke activatie van leegstand met 
kartonnen dozen tot speelparadijs 

In de uiteindelijke plint zou 
bijvoorbeeld een  winkel zoals 
Meneer Paprika kunnen komen



van Augmented Reality naar Game community

Om het Entreegebied nu al een plek te geven op de mentale kaart van de Zoetermeers kunnen er Augmented Reality wandelingen door 
het gebied uitgezet worden. Verschillende elementen in het gebied vormen dan markers voor games, kunst en architectuurgeschiedenis. 
Er is al een gamemuseum en een gamecommunity in Zoetermeer met connecties met H20. Beiden passen goed in de nieuwe 
bestemming van de Entree en zorgen voor een regiofunctie. 



Podium Plein
Zoetermeerse performers
kunnen een mooie plek 
krijgen in de tijdelijkheid van 
de Entree. Een leegstaand 
parkeerterrein kan 
getransformeerd worden tot 
een laagdrempelige plek 
waar van allerlei optredens 
genoten kan worden. En 
waar Zoetermeerders 
natuurlijk zelf ook een 
dansje kunnen wagen.



van podiumplein naar cultuuranker

Naast het podium kan het plein zelf ook 
gebruikt worden voor performances, 
zoals 
dansvoorstellingen 

In Zoetermeer is kunst en cultuur centraal 
gelegen. Het podiumplein kan uitvloeien in 
een cultuuranker voor de wijk.



Lange termijn 
perspectieven 
definitieve fase
invulling van de plinten



Bouwvelden.



3000 m21500 m2 1000 m2 500 m2

500 m2

2000 m2

700 m2 350 m2

700 m2

1600 m2

Aantal m2 plint per bouwveld.

3000 m2

1080 m2



Bouwvelden zoekgebieden plinten.

Zoekgebieden plint.



Een plint waar bewoners, bezoekers en 
passanten naar binnen kunnen om iets 
te kopen, te bekijken of terecht kunnen 
voor een dienst. 

Voorbeelden van functies in de publieke 
plint: 

● Winkel
● Kapper
● Horeca
● Maatschappelijke voorzieningen

Type plinten

De publieke plint.



De semi-publieke plint is toegankelijk, 
echter kom je hier vaak op afspraak of 
heb je een lidmaatschap nodig.

Enkele voorbeelden van functies in de 
publieke plint: 

● Zorg 
● Gamecenter 
● Dansschool
● Kinderdagverblijf
● Urban Gym

Type plinten

De semi-publieke plint.



De naam zegt het al: in een werkplint 
wordt gewerkt. Hier wordt bedacht, 
gecreëerd, overlegt en kantoor 
gehouden.   

Voorbeelden van functies in een 
werkplint:

● Atelier
● Co-working
● Creatieve ruimten 
● Kantoor
● Bedrijfsruimte

Type plinten

De werkplint.



Geluid uit de markt; veel vraag naar 
woon-werkruimte.

Een mix van publieke en niet-publieke 
functies vind je terug in de woon-
werkplint. 

● Praktijk aan huis
● Atelier
● Kantoor 
● Coaching
● Wellness

Type plinten

Woon-werkplint.



Bouwvelden zoekgebieden plinten.

Publieke plint. 

Werkplint.

Semi publiek.

Woon-werk.



Bouwvelden zoekgebieden plinten.

Publieke plint. 

Werkplint.

Semi publiek.

Woon-werk.



Bouwvelden zoekgebieden plinten.

Publieke plint. 

Werkplint.

Semi publiek.

Woon-werk.



Bouwvelden zoekgebieden plinten.

Publieke plint. 

Werkplint.

Semi publiek.

Woon-werk.



Bouwvelden zoekgebieden plinten.

Publieke plint. 

Werkplint.

Semi publiek.

Woon-werk.



● projectgroep leidende rol in proces 
● beleidsafdelingen zijn gehoord
● tijd voor een integraal vervolg
● programma dagen Entree
● nu samen starten met agenda !

Tijd voor Club Entree ?



Fysiek:
gebouw en 

openbare ruimte

Club Entree:
organiseren

en
draagvlak 

Programmering:
tijdelijk gebruik en

placemaking

Een goed 
Entreegebied



● projectgroep leidende rol in proces 
● beleidsafdelingen zijn gehoord
● tijd voor een integraal vervolg
● programma dagen Entree
● nu samen starten met agenda !

Tijd voor Club Entree !



Doelstellingen

● Placemaking initiëren

● Verbinden van partijen

● Placemaking managen

● Verantwoording afleggen

● ...

Club Entree

Strategie

● Draagvlak creëren

● Plan van Aanpak opstellen

● Fondsen werven

● Team en middelen opbouwen

● Communicatiestrategie

● ...



Hoe komen we tot Club Entree

Draagvlak onder betrokkenen
eigenaars, gemeente, initiatieven

Agenda bepalen en planning
prioriteiten placemaking

Mogelijk maken
vergunningen - geld - mensen

Organisatie
start van stichting Club Entree

najaar 2021

voorjaar 2022

zomer 2022

zomer 2022



Initiatieven

bewoners

FRONT OFFICE

Hoe werkt Club Entree

BACK OFFICE

directeur &
team

communicatie

integraal
placemaking
management

financieel beheer
verantwoording

jaarplannen

evaluatie
inspiratie

Raad
van Toezicht

Vrienden
van Entree



Start Club Entree

1. Stickeren
Welke initiatieven spreken het meest 
aan?

2. In groepjes bij elkaar (25 min)
Bespreek één van de gepresenteerde 
initiatieven. Doel: verdieping en 
activeren netwerk. 

3. Plenaire terugkoppeling 

Workshop.


