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Ligging van bestaand en nieuw bedrijventerrein De Wetering aan 

de zuidoostkant van de bebouwde kom van Bergambacht.

De kwaliteiten van het open en waterrijke slagenlandschap zijn een leidend thema.

Situering van de uitbreiding van De Wetering, oostelijk van het 

bestaande bedrijventerrein.
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1.  INLEIDING

1.1 Algemeen

De gemeente Bergambacht heeft het voornemen om het bedrijventerrein De Wetering aan de oostzijde uit te breiden. Het 

bestaande bedrijventerrein De Wetering heeft een bruto-oppervlakte van 30 hectare en de nieuw te ontwikkelen uitbreiding een 

bruto-oppervlakte van 11 hectare. 

De gemeente Bergambacht wil met deze uitbreiding een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein realiseren waarbij de 

ligging van het nieuwe terrein langs de Provinciale Weg N210 zo goed mogelijk wordt benut. Als beoogde functionele invulling 

wordt ruimte gegeven aan een breed scala van bedrijfsactiviteiten zoals weergegeven in de beleidsnota’s1. Daarin wordt De 

Wetering aangewezen als subregionaal bedrijventerrein. De Krimpenerwaard heeft de taakstelling op zich genomen om 2.500 

arbeidsplaatsen in de eigen regio te realiseren, waaronder een groter aandeel zakelijke dienstverlening dan nu in de regio 

aanwezig is.

De uitbreiding van De Wetering moet een bedrijventerrein worden dat zich respectvol voegt naar de ligging, de maat en schaal 

van Bergambacht en de kwaliteit van het open en omliggende slagenlandschap, kortom: het moet iets doen met de plek. Dat 

betekent dat eisen worden gesteld aan de uitstraling van de gebouwen (architectuur, reclame), de buitenruimte op eigen terrein 

(parkeren, opslag, laden en lossen) en de openbare ruimte (randen, groene inbedding, water).

In verband hiermee is het onderhavige beeldkwaliteitplan opgesteld.

1.2 Aanleiding 

De aanleiding voor het opstellen van het beeldkwaliteitplan is gelegen in de manier waarop de uitbreiding tot ontwikkeling 

zal worden gebracht door projectontwikkelaars. Zij doen een beroep op het zelfrealisatierecht. In verband daarmee wordt 

geen eenzijdig door de gemeente opgesteld stedenbouwkundig plan gemaakt, maar worden randvoorwaarden gesteld die de 

hoogwaardige inrichting van het nieuwe bedrijventerrein mogelijk moeten maken. 

Dit beeldkwaliteitplan maakt deel uit van de randvoorwaardelijke kaders voor de planontwikkeling en is dus in feite een publiek 

onderhandelingsinstrument voor de grondeigenaren en een informatiebron voor toekomstige gebruikers. 

De ruimtelijke kwaliteitsambitie en de stedenbouwkundige visie zijn vertaald in het onderhavige beeldkwaliteitplan dat, 

naast beeldkwaliteitseisen, ook beoordelings- en toetsingscriteria bevat. Het plan biedt een ruimtelijke kwaliteitsgarantie 

met tegelijkertijd ook voldoende flexibiliteit voor investeerders om hun programma te kunnen realiseren. Dat deel van het 

beeldkwaliteitplan dat niet in het bestemmingsplan wordt geregeld geldt als leidraad bij de toetsing door Welstand. 

1.3 Doelstelling en verantwoording

Dit beeldkwaliteitplan is het resultaat van de onderhandelingen met grondeigenaren en de basis voor het op te stellen 

bestemmingsplan. Dit beeldkwaliteitplan biedt (toekomstige) eigenaren, ontwerpers, architecten en gebruikers van terrein en 

gebouwen de inspiratie en de uitdaging om met de overeengekomen spelregels en richtlijnen een modern bedrijventerrein te 

ontwikkelen. 

Met dit beeldkwaliteitplan wordt voor bovengenoemde actoren inzichtelijk gemaakt hoe zij, op basis van de richtlijnen in 

samenhang met de architectuur, positionering van bouwblokken, inrichting, beplanting, meubilair, materiaal- en kleurtoepassing, 

de gebouwen en de daaromheen liggende ruimte kunnen ontwikkelen die past binnen de ruimtelijk-functionele mogelijkheden 

op het bedrijventerrein en het daarbij behorende hoge ambitieniveau. 

Bij het opstellen van het beeldkwaliteitplan zijn behalve de grondeigenaren ook betrokken: HHSK, Ondernemerskring 

Bergambacht, TBK, brandweer, politie, milieudienst Midden-Holland, ROM-K en Dorp, Stad & Land.  Het beeldkwaliteitplan vormt 

onderdeel van de richtlijnen voor het bestemmingsplan en een verbijzondering van reeds bestaand vigerend welstandsbeleid. 

Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor de beoordeling door de Welstandcommissie Dorp, Stad & Land.

1 Regionale Economische Visie ‘Een kans voor balans’ en het Streekplan.
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De beschikbare ruimte waarbinnen de ‘principe-layout’ wordt 

neergelegd.

Ontsluiting van het plangebied met de plek van de nieuwe 

aansluiting met de N210.

In het verlengde van de oostwestgerichte wegen worden groene 

vensters gerealiseerd. De arcering in de noordoosthoek markeert 

de voorlopige ruimtereservering voor de aansluiting op de N210.
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2 STEDENBOUWKUNDIGE VISIE

2.1 Beschikbare ruimte

Voor het nieuwe bedrijventerrein is in dit stadium geen stedenbouwkundig plan opgesteld. De discussies die voorafgegaan zijn aan 

dit beeldkwaliteitplan zijn gevoerd met beleidsverantwoordelijken en ondernemersvertegenwoordigers. De discussies hebben 

tot een aantal stedenbouwkundige inzichten geleid. Uitgangspunt daarbij is dat maximaal wordt ingespeeld op de beschikbare 

ruimte èn de optimale verkavelingsmogelijkheden, de zichtbaarheid van de individuele bedrijven en de zichtlijnen van buiten 

naar binnen èn van binnen naar buiten. 

De beschikbare ruimte bestaat uit een veld met een breedte van ca. 180 meter en een veld met een breedte van ca. 160 meter. 

2.2 Verkeer en parkeren

Voor wat betreft de infrastructuur wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande wegenstructuur van het bestaande 

bedrijventerrein. Aan de westzijde wordt aangesloten op de Nijverheidstraat, Ambachtstraat en Timmerfabriekstraat. Aan de 

noordzijde wordt voorzien in een nieuwe aansluiting op de N210 door middel van een rotondeaansluiting. In de openbare ruimte 

worden geen parkeervoorzieningen opgenomen. Alle parkeervoorzieningen moeten blijvend worden aangebracht op eigen 

terrein. Slechts op aangegeven plekken zullen stopplaatsen worden aangelegd, o.a. ter plaatse van informatieborden.

2.3 Groenvoorzieningen

De ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein is niet alleen a$ankelijk van de architectonische verschijningsvorm van 

de gebouwen, maar wordt tevens sterk beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte. Groenvoorzieningen worden 

opgenomen als toegevoegde waarde voor de beeldkwaliteit en als structurerende elementen. 

De grens van openbaar en privaat terrein bestaat aan de straatzijde overal uit hagen op uitgee%are grond. In het verlengde van 

de oostwestgerichte wegen worden groene vensters gerealiseerd.

2.4 Profielopbouw

Marktwensen

Het bedrijventerrein wordt ingedeeld met een efficiënte en marktconforme verkavelingsstructuur. In het algemeen blijken kavels 

met een diepte van 50 tot 60 meter goed aan te sluiten bij de gemiddelde marktvraag. Van de bedrijven aan de oostzijde van de 

Timmerfabriekstraat is bekend dat zij graag extra ruimte aan de achterzijde van de bestaande percelen willen in verband met 

uitbreiding. 

Keuzes

In verband met de aansluiting van de uitbreiding van De Wetering op de N210 dient eveneens een voorlopige ruimtereservering 

te worden aangehouden in de uiterste noordoosthoek van de uitbreiding.

De wensen ten aanzien van de kaveldiepten zijn leidend geweest voor de keuze van de wegenstructuur. Kavelbreedten en –diepten 

zijn echter overal flexibel, en dus een kwestie van onderhandeling tussen kandidaat-ondernemers en grondeigenaren. Het profiel 

van de belevingsruimte tussen de gevels heeft een afmeting van circa 23 meter. Daarvan wordt voor de openbare ruimte een 

breedtemaat van 13 meter gehanteerd tussen de hagen. Het profiel geldt voor de ingetekende wegen en een eventuele weg op 

de gereserveerde strook. Voor de niet ingetekende wegen geldt geen profiel.

Alle wegen voorzien in begeleidend groen. De groenstroken langs de interne ontsluitingswegen worden zo min mogelijk 

onderbroken door inritten. In principe geldt dat bij elk kavel twee inritten mogelijk zijn ten behoeve van de ontsluiting voor 

(vracht)autoverkeer.

Het dwarsprofiel van de interne ontsluitingswegen is als volgt opgebouwd:

Voetpad (incl. kabel- en leidingstrook):  1,5 meter• 

Berm met groenvoorziening:   2,0 meter• 

Rijbaan:     7,0 meter• 

Voetpad (incl. riolering):   2,5 meter• 
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Profielopbouw van de interne ontsluitingswegen met een totale breedte van 13 meter.

voetpad 1,5m berm 2m rijbaan 7m voetpad 2,5m

Stedenbouwkundige ‘principe-layout’ van de uitbreiding van De Wetering. De arcering in de noordoosthoek markeert de 

ruimtereservering voor de mogelijke toekomstige aansluiting op de N210.
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2.5 Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is noodzakelijk. Duurzame ontwikkeling vormt het concept waarin ecologische, economische en sociale 

belangen bij elkaar komen, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. De gemeente Bergambacht streeft ernaar om 

het evenwicht te vinden tussen alle ontwikkelingen - op technisch, economisch, ecologisch en sociaal vlak - die bijdragen aan een 

bedrijventerrein met bedrijven die efficiënt, zuinig en op lange termijn meer continu omgaan met de werkomgeving. Iedereen wil 

namelijk werken op een schoon, gezond, veilig en duurzaam bedrijventerrein. 

De technologie is al aanwezig om hernieuwbare energie op te wekken uit onder andere zon, wind en biobrandstof en regenwater 

te gebruiken. Toepassing van bijvoorbeeld vegetatiedaken levert niet alleen een fraai beeld maar ook een positieve bijdrage aan 

energiebesparing, waterhuishouding en luchtkwaliteit. En de ontwikkelingen op dat gebied staan niet stil. Bij de ontwikkeling 

van de uitbreiding van De Wetering dient een maximale inspanning te worden geleverd om -in eerste instantie- duurzaam te 

ontwikkelen en -vervolgens ook- duurzaam te ondernemen. 

Het hemelwater a*omstig van openbaar terrein en de gebouwen wordt waar mogelijk afgevoerd naar open water. Waar dat niet 

mogelijk is zal overgestort worden op het verbeterd gescheiden rioolstelsel.

2.6 Stedenbouwkundige ‘principe-lay-out’

Uit de discussies zoals weergegeven in paragraaf 2.1 is vooral gekeken naar optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Hieruit 

is een stedenbouwkundige ‘principe-layout’ gedestilleerd.

Daarbij wordt het bedrijventerrein ingedeeld in drie zones:

A. Randzone Oost en Zuid (de oostelijke en zuidelijk rand van het bedrijventerrein, grenzend aan het open    

 slagenlandschap);

B. Randzone Noord (de noordelijke rand van het bedrijventerrein, grenzend aan de N210).

C. Interne zone (alle overige kavels in de uitbreiding).

Voor de 3 zones geldt een onderscheidende beeldkwaliteit en verschijningsvorm. Voor elke zone gelden afzonderlijke richtlijnen 

voor wat betreft de situering van een gebouw op een kavel. 

Voor respectievelijk de Randzone Oost en Zuid en de Randzone Noord geldt dat de gebouwen rondom een bijzondere en 

hoogwaardige architectonische kwaliteit moeten uitstralen in verband met de representatieve ligging langs de randen van het 

open landschap. Zij vormen immers het visitekaartje van de uitbreiding van De Wetering maar ook van Bergambacht.

De gebouwen staan overwegend los van elkaar op de individuele kavels. De kavels langs de oostelijke rand zijn zowel op het 

omliggende landschap als de interne ontsluitingswegen georiënteerd. Daar zijn dwingende voorgevelrooilijnen bepaald van 

minimaal 5 meter. Voor elk gebouw ligt tot aan de voorgevel een onbebouwde strook, die individueel kan worden ingericht met 

groen en verharding. De eisen met betrekking tot de inrichting van een kavel zijn voor alle zones identiek.

De vormgeving van de nieuwe randen is bepalend voor de belevingswaarde van het bedrijventerrein. De rand wordt immers 

bepaald door natuur, gebouwen en (incidenteel) openbare weg. De ligging van Bergambacht in het open slagenlandschap van 

het Groene Hart dient te worden gewaardeerd. De relatie en de ruimtelijke & visuele kwaliteit tussen ‘bebouwd - onbebouwd’, 

‘stedelijk - landschappelijk’ en ‘binnen - buiten’ dient optimaal tot zijn recht te komen.

De onderlinge afstemming van groen, openbare ruimte en gebouwen is gericht op het maken van een samenhangend 

eindbeeld.

De vormgeving van de nieuwe randen is bepalend voor de belevingswaarde van het bedrijventerrein. De randen worden bepaald 

door natuur (groen en water) en gebouwen.
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Parkeeroplossingen op maaiveld.

Integrale parkeeroplossingen op, naast, in of (half-)onder het gebouw.
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3 RICHTLIJNEN EIGEN TERREIN

3.1 Parkeren, laden & lossen 

Het parkeren en laden & lossen van vrachtauto’s vindt te allen tijde plaats op eigen terrein. Dit geldt voor zowel personenauto’s 

(personeel en bezoekers) als vrachtauto’s, óók bij eventuele toekomstige bedrijfsuitbreidingen op eigen terrein. Bij de inrichting 

en de logistieke processen dient hier rekening mee te worden gehouden. Op de openbare weg worden geen parkeervoorzieningen 

gerealiseerd. 

Parkeren voor, naast en/of achter het gebouw is toegestaan. Een geïntegreerde oplossing met verdiept, halfverdiept, maaiveld- 

en dakparkeren behoort tot de mogelijkheden. Indien dakparkeren wordt toegepast zal de dakrand moeten worden voorzien van 

een geïntegreerde borstwering zodat de geparkeerde auto’s worden gecamoufleerd. 

Voor elk perceel is (achter de haag) een rechthoekige strook voorterrein. De voortuin mag worden ingericht met groenvoorzieningen 

en verharding t.b.v. doorgang voor auto’s naar het gebouw, parkeren, verblijfsruimte en routes naar de entree van het gebouw. De 

inrichting van deze strook dient bij te dragen aan het representatieve karakter van het bedrijf. Buitenparkeren voor het gebouw is 

mogelijk en is direct gekoppeld aan de in- en uitrit van het kavel.

3.2 Opslag en beveiliging

Buitenopslag is toegestaan buiten het zicht vanaf de openbare weg en de landschapszijde, echter sowieso niet binnen de eerste 

5 meter vanaf de kavelgrens aan de straat en de landschapszijde.

De hagen zorgen ter plaatse voor een functionele erfafscheiding. In de rooilijn van de hagen en direct daarachter mogen eventueel 

schuifpoorten en/of slagbomen worden geplaatst.

Voor alle zones geldt dat hekwerken mogen worden geplaatst direct achter de hagen, tussen de gebouwen (in òf achter de 

voorgevelrooilijn) en in de zijdelingse erfgrens. 

3.3 Reclame

Reclame, anders dan logo en naamsvermelding is niet toegestaan. Reclame dient uit te gaan van losse letters en/of een logo. 

Bedrijfsnaam en logo dienen integraal onderdeel uit te maken van de architectuur van het gebouw. 

Per gevel mag één reclame-uiting worden aangebracht. De reclame-uitingen mogen uitsluitend worden aangebracht aan de 

gevel en niet boven op het dak geplaatst worden. De maatvoering van de gevelreclame moet in een goede verhouding staan tot 

het (dichte) gevelvlak en inspelen op de architectuur en indeling van de gevel. De maximale hoogtemaat dient uit te gaan van een 

goede zichtbaarheid en leesbaarheid maar mag maximaal 4 meter bedragen, tenzij de betreffende reclame-uiting deel uitmaakt 

van de architectuur. 

Voor de gevels langs de Randzone Oost en Zuid geldt dat hier geen zichtbare verlichting en aanlichting van de gevels en/of 

reclame aan de landschapszijde mag plaatsvinden. Dit heeft  te maken met de ligging aan èn het respect voor het open groene 

landschap.

Op de overige plekken geldt deze beperking voor verlichting en aanlichting van gevels en reclame niet.
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Toepassingsmogelijkheden van hekwerken en schuifpoorten.

Voorbeelden van reclame-uitingen met een logo of als losse letters.
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3.4 Dakopbouw en installaties 

Eventuele dakopbouwen zoals technische installaties, liftopbouwen, afvoerkanalen, ontvangstinstallaties, antennes, etc. 

mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte door gebruikers van de openbare weg. Dit geldt niet voor de Interne Zone. 

In de Randzones Noord en Oost en Zuid dienen dergelijke voorzieningen te worden gecamoufleerd en/of geïntegreerd in de 

architectuur van het gebouw. Dit mag echter niet ten koste gaan van de maximale gebouwhoogte.

Voorbeeld van geïntegreerde of gecamoufleerde dakopbouw en -installaties.

3.5 Kleurtoepassingen in de buitenruimte

Alle (straat)meubilair in de openbare ruimte en op eigen terrein direct aangrenzend aan het openbare gebied dient te worden 

toegepast in de kleur zwart (RAL 9005). Dit geldt voor verlichting (armaturen en masten), hekwerken, draaipoorten, zitelementen, 

afvalbakken, masten voor vlaggen en banieren, etc. De kleurkeuze voor het overige meubilair op eigen terrein is vrij.

3.6 Nutsvoorzieningen 

De nutsvoorzieningen staan met de voorgevel in de erfgrens langs de interne ontsluitingswegen. Ze worden geïntegreerd met de 

erfscheidingen en/of met de gebouwen. Ze zijn voorzien van herkenbaar uniform materiaal- en kleurgebruik. Qua kleurgebruik 

dient bij voorkeur te worden aangesloten bij de kleuren van het straatmeubilair ter plaatse (zwart, RAL 9005).
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Randzone Oost en Zuid. Voorbeelden architectuur Randzone Oost en Zuid.

Bebouwingsvlak 

waarbinnen de 

volumes gebouwd 

moeten worden in de 

Randzone Oost.
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In de nevenstaande 

a#eeldingen worden 

voorbeelden gegeven 

van de positionering 

van de bouwvolumes 

voor kantoren (oranje) 

en dozen (grijs) op 

het perceel voor de 

Randzone Oost.
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4 BEELDKWALITEIT RANDZONE OOST EN ZUID 

4.1 Inrichting

Voor de Randzone Oost en Zuid wordt een beeld veiliggesteld van een zoveel mogelijk transparante bedrijvenrand met ruimte 

voor volumes met kantoren en bedrijfshallen (dozen). De individuele gebouwvolumes staan aan 2 zijden vrij op het kavel waarbij 

een representatief doorzicht naar het landschap verplicht is. Om dat doorzichteffect te bereiken staan de gebouwen op een 

onderlinge afstand van minimaal 11 meter. Gebouwen hebben een rechthoekige footprint en zijn zijdelings georiënteerd op de 

buitenrand (water) en de interne ontsluitingsweg. 

Overige regels voor de inrichting van de kavels in deze zone zijn:

Voorgevel: minimaal 5 meter uit de erfgrens met de openbare weg;• 

Oostelijke zone: doos mag tot in de zuidelijke erfgrens worden gebouwd. Tot aan de noordelijke erfgrens dient minimaal 11 • 

meter onbebouwd te blijven.

Zuidelijke zone: doos mag tot in de westelijke erfgrens worden gebouwd. Tot aan de oostelijke erfgrens dient minimaal 11 • 

meter onbebouwd te blijven.

Indien de doos niet (meteen) tot aan de zuidelijke respectievelijk westelijke erfgrens wordt bebouwd, dient een voorziening • 

te worden getroffen waardoor buitenopslag uit het zicht van de openbare weg en de buurman wordt gehouden.

Kantoren mogen tot op de waterlijn gerealiseerd worden. In de oostelijke zone altijd in de noordoostelijke hoek van het • 

kavel, in de zuidelijke zone altijd in de zuidoostelijke hoek van het kavel.

De dozen dienen minimaal 5 meter uit de waterlijn gebouwd te worden.• 

De breedtemaat van de dozen is flexibel.• 

De buitenruimte aan de waterzijde moet representatief worden ingericht.• 

4.2 Gebouwen

Volume

In het algemeen bestaat een bedrijf uit een kantoorgedeelte en een bedrijfsgedeelte. Deze eenvoudige karakterisering vormt het 

uitgangspunt voor de verschijningsvorm van de bedrijfsgebouwen namelijk een doos met kantoorgebouw en bedrijfshal. Dit kan 

bestaan uit twee  onderscheidende volumes of één samengesteld volume

Aan de hand van de positionering van de gebouwen op het terrein in relatie tot de schaal van het dorp en de schaal van het 

landschap geldt een maximale bouwhoogte van 12 meter voor de kantoren (3 lagen) en 11 meter + 10% vrijstelling voor installaties 

voor de bedrijfshallen. 

Architectuur

Er wordt ingezet op eenvoudige maar moderne kubistische gebouwen met geometrische vormen waarbij het begrip ‘plasticiteit’ 

mag doordringen in de vorm van uitkragingen, verschuivingen,  onderbrekingen, etc. De schoonheid ligt in de eenvoud van een 

goede harmonie tussen ruimte, massa en licht. De functie van het gebouw moet tot uitdrukking komen in de vorm. 

De positionering van de gebouwen is zodanig gekozen dat ze allemaal evenwijdig naast elkaar staan. Met een zo regelmatig 

mogelijk ritme tussen de gebouwen zal elk gebouw individueel goed waarneembaar zijn vanaf de omgeving. Daardoor ontstaat 

diversiteit binnen de onderlinge samenhang.

Voorbeelden architectuur Randzone Oost en Zuid.
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Bebouwingsvlak waarbinnen de 

volumes gebouwd moeten worden in 

de Randzone Zuid.

Voorbeelden van materiaalgebruik voor de dozen (glas, baksteen, metaal, natuursteen, keramische tegels, aluminium).

In de nevenstaande a#eeldingen worden voorbeelden gegeven van de positionering 

van de bouwvolumes voor kantoren (oranje) en dozen (grijs) op het perceel voor de 

Randzone Zuid.

ontsluitingsweg
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Kleur- en materiaalgebruik

In principe dient de kleurstelling van de dozen te voldoen aan de grijs- en antracietkleurige tinten zoals weergegeven in de 

onderstaande kleurenwaaier. De kleuren die hier van toepassing zijn: 

RAL 7003, 7004, 7005, 7006, • 

RAL 7038, 7039, 7040, 7042• 

RAL 7044, 7045, 7046 • 

Het kantoorgedeelte en ondergeschikte gebouwdelen van de dozen mogen afwijken qua kleur- en materiaalgebruik. Deze is hier 

vrij.

De afwisseling in de bedrijfsgebouwen en de individuele herkenbaarheid van een bedrijf wordt mogelijk gemaakt door het 

volume in elk vrij te kiezen materiaal uit te voeren, mits ze aan alle zijden gelijkwaardig worden toegepast. Aan de straatzijden is 

transparantie van het geveloppervlak van minimaal 10% vereist.

Dozen in grijs- en antraciettinten conform bovengenoemde RAL-kleuren.
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RAL 7003

RAL 7005

RAL 7038

RAL 7040

RAL 7044

RAL 7046

RAL 7004

RAL 7006

RAL 7039

RAL 7042

RAL 7045



Randzone Noord.

De situeringsschets geeft het bebouwingsvlak aan waarbinnen 

de volumes gebouwd moet worden. 
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5 BEELDKWALITEIT RANDZONE NOORD 

5.1 Inrichting

Voor de Randzone Noord wordt een beeld nagestreefd van een transparante bebouwingsrand met representatieve gevels met 

een hogere beeldkwaliteit dan de overige zones, aangezien dit een zichtlocatie betreft langs de doorgaande weg. 

De gebouwen staan los van elkaar. De individuele gebouwvolumes staan vrij op het kavel terwijl vanaf de openbare weg doorzichten 

naar het achtergelegen bedrijventerrein mogelijk zijn. De verkavelingsopzet gaat uit van een regelmatig zaagtandprincipe. De 

noordwestelijke hoekpunten liggen allemaal in een evenwijdige lijn langs de N210. De gebouwen hebben een rechthoekige 

footprint en zijn evenwijdig gepositioneerd aan het slotenpatroon. Bij de verkavelingsopzet dient het karakteristieke slotenpatroon 

herkenbaar te blijven.

De inrichting van de onbebouwde ruimte bestaat uit verharding, eventueel afgewisseld met gazon, solitaire bomen (of kleine 

boomgroepen) en kleine heestergroepen. De kortste afstand van een gebouw tot elke rand van het perceel bedraagt 5 meter. 

Voor alle (zicht)locaties die georiënteerd zijn op de N210 geldt dat de voorgevel gedeeltelijk of geheel in het water kan worden 

geplaatst. Het parkeren mag niet voor de voorgevelrooilijn plaatsvinden om hiermee het groen-blauwe beeld van de inrichting 

langs de N210 te versterken. De positionering van de gebouwen is zodanig gekozen dat ze allemaal evenwijdig naast elkaar 

staan. Met een zo regelmatig mogelijk ritme tussen de gebouwen zal elk gebouw individueel goed waarneembaar zijn vanaf de 

omgeving. Daardoor ontstaat diversiteit binnen de onderlinge samenhang.

Het bestaande kavel aan de Provinciale Weg (huisnummer 9b) valt buiten het plangebied. Eventueel kan dit kavel in een later stadium 

alsnog in de geest van de omliggende bebouwing gerealiseerd worden. In dat geval gelden de betreffende beeldkwaliteiteisen. 

De bestaande ontsluiting op de N210 komt te vervallen en dient te allen tijde aan de zuidzijde plaats te vinden.

5.2 Gebouwen

Volume

De bouwmassa bestaat uit een representatief kantoor- / showroomdeel (kop) en een functionele bedrijfsruimte (staart). De 

representatieve kop is daarbij gericht op de provinciale weg en heeft een minimale diepte van 12 meter. De kop en staart samen 

vormen 1 integraal vormgegeven doosvormig bouwvolume. Het functionele deel van het bedrijfsgebouw mag daarbij niet breder 

zijn dan de gevelbreedte van de kopgevel aan de provinciale weg, zodat het deze representatieve gevel het beeld bepaalt aan 

de doorgaande weg. In relatie tot de positionering van de gebouwen op het terrein, de schaal van het dorp en de schaal van het 

landschap wordt een maximale bouwhoogte van 12 meter acceptabel geacht. 

Architectuur

Er wordt ingezet op eenvoudige maar moderne kubistische gebouwen met een geometrische vorm die een beperkte plasticiteit 

heeft in de vorm van uitkragingen, verschuivingen en onderbrekingen in en aan de gevel. De schoonheid ligt in de eenvoud van 

een goede harmonie tussen ruimte, massa, licht en detaillering. Aan de zijde van de provinciale weg is transparantie in de gevel 

gewenst.

Kleur- en materiaalgebruik

De afwisseling in de bedrijfsgebouwen en de individuele herkenbaarheid van een bedrijf wordt mogelijk gemaakt door het volume 

van de kop in traditionele materialen uit te voeren: metselwerk in rood-bruine tinten en/of hout. Voor het toe te passen hout geldt 

dat het de oorspronkelijke natuurlijke uitstraling dient te hebben en dat eventuele alternatieven met een identieke uitstraling en 

verschijningsvorm als hout mogelijk zijn. In het functionele bouwdeel achter de kop kan het traditionele materiaal gecombineerd 

worden met grijs- en antracietkleurige tinten, mits ze aan alle zijden gelijkwaardig worden toegepast. Het (plaat)materiaal dat 

gebruikt wordt voor het functionele bouwdeel is niet geprofileerd, maar vlak. Hierdoor wordt de hogere beeldambitie bereikt die 

voor deze representatieve zone wordt nagestreefd.

Voorbeelden architectuur Randzone Noord.
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Interne zone 

Principe-inrichtingsvoorstel voor de interne zone met de rooilijn op minimaal 5m. Buitenopslag mag niet zichtbaar zijn vanaf de 

openbare weg.

20



6 BEELDKWALITEIT INTERNE ZONE

6.1 Inrichting

Voor de interne zone wordt een beeld nagestreefd waarbij bedrijven zich presenteren naar de omliggende interne 

ontsluitingswegen. Het geheel door ontsluitingswegen omsloten noordwestelijke deel van de uitbreiding dient aan minimaal 

4 bedrijven te worden uitgegeven, tenzij met een uitgewerkt plan kan worden aangetoond dat een vergelijkbare ruimtelijke 

kwaliteit wordt gerealiseerd.

De bedrijfsgebouwen mogen geheel vrijstaand of éénzijdig in de zijdelingse erfgrens worden geplaatst. Ze worden naast elkaar 

geplaatst in een rij met een voorgevelrooilijn van minimaal 5 meter.

De ruimte tussen de bedrijfsgebouwen onderling is vrij, maar dient wel te voldoen aan de brandweereisen. 

Hoekkavels dienen bij voorkeur een dubbele oriëntatie te hebben. In het principe-inrichtingsvoorstel is de footprint weergegeven 

waarbinnen de gebouwvolumes gerealiseerd moeten worden. Een gebouw mag éénzijdig in de erfgrens worden geplaatst. Aan 

de achterzijde van de percelen mag, mits niet zichtbaar vanaf de openbare weg, buitenopslag plaatsvinden.

6.2 Gebouwen

Volume

In het algemeen bestaat een bedrijf uit een kantoorgedeelte en een bedrijfsgedeelte. Deze eenvoudige karakterisering vormt het 

uitgangspunt voor de verschijningsvorm van de bedrijfsgebouwen namelijk een doos met kantoorgebouw en bedrijfshal. Dit kan 

bestaan uit twee  onderscheidende volumes of één samengesteld volume

Aan de hand van de positionering van de gebouwen op het terrein in relatie tot de schaal van het dorp en de schaal van het 

landschap geldt een maximale bouwhoogte van 12 meter (3 lagen) voor kantoren en 11 meter + vrijstelling voor installaties voor 

de bedrijfshallen. 

De contour van het bedrijfshalvolume is zoveel mogelijk regelmatig, maar beperkte verspringingen in grondvlak, gevel of daklijn 

zijn mogelijk. 

De gebouwen staan in principe los van elkaar. Indien twee of meer bedrijven in een gebouw worden ondergebracht mogen twee 

dozen binnen één footprint tegen elkaar aangebouwd worden. Het gebouw moet dan altijd als één volume en architectuurstijl 

worden ontworpen.

Architectuur

Er wordt ingezet op eenvoudige maar moderne kubistische gebouwen met geometrische vormen waarbij het begrip ‘plasticiteit’ 

mag doordringen in de vorm van uitkragingen, verschuivingen,  onderbrekingen, etc. De schoonheid ligt in de eenvoud van een 

goede harmonie tussen ruimte, massa en licht. De functie van het gebouw moet tot uitdrukking komen in de vorm. 

De positionering van de gebouwen is zodanig gekozen dat ze allemaal evenwijdig naast elkaar staan. 

Voorbeelden architectuur interne zone.
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Voorbeelden van materiaalgebruik voor de dozen (glas, baksteen, metaal, natuursteen, keramische tegels, aluminium).

22



Kleur- en materiaalgebruik

In principe dient de kleurstelling van de dozen te voldoen aan de grijs- en antracietkleurige tinten zoals weergegeven in de 

onderstaande kleurenwaaier. De kleuren die hier van toepassing zijn:

RAL 7009, 7010, 7011, 7012, 7013,• 

RAL 7015, 7016, 7021, 7022, 7023• 

RAL 7024, 7026, 7030, 7031, 7032• 

RAL 7038, 7039, 7040, 7042, 7043• 

RAL 7044, 7045, 7046, 7047• 

RAL 9004, 9005, 9006, 9007• 

RAL 9011, 9017, 9018• 

Deze kleurenrange is ruimer dan de kavels aan de randen. Het kantoorgedeelte en ondergeschikte gebouwdelen van de dozen 

mogen afwijken qua kleur- en materiaalgebruik. Deze is hier vrij.

De afwisseling in de bedrijfsgebouwen en de individuele herkenbaarheid van een bedrijf wordt mogelijk gemaakt door het 

volume in elk vrij te kiezen materiaal uit te voeren, mits ze aan alle zijden gelijkwaardig worden toegepast. Aan de straatzijden is 

transparantie van het geveloppervlak van minimaal 10% vereist.

Dozen in grijs- en antraciettinten conform bovengenoemde RAL-kleuren.
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RAL 7012

RAL 7016

RAL 7023

RAL 7030

RAL 7038
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RAL 7045
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RAL 9007
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RAL 7010
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RAL 7026
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RAL 7047
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