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ligging plangebied Zevender
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leeswijzer

Dit beeldkwaliteitplan dient in eerste instantie voor het verschaf
fen van inzicht in het beeld, dat de komende jaren ten noorden
van de provinciale weg gerealiseerd zal gaan worden. In tweede
instantie dient het plan ter inspiratie voor diegenen die een nade
re invulling aan het bedrijventerrein geven. Dat zijn zowel de on
dernemers zelf, als ook de ontwerpers van de bedrijfsbebouwing.
Die inspiratie moet niet zozeer gezocht worden in de uitwerkings
regels, die 'slechts' handvatten bieden om bouwplannen te kun
nen toetsen, als wel in de meer algemene beschrijving van het
plan, waarin de hoofdlijnen en achtergronden van het plan uiteen
worden gezet.

naar de letter of naar de geest?
De ervaring leert dat een beeldkwaliteitplan als te benauwend kan
worden ervaren. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat bij het op
stellen van het beeldkwaliteitplan lang niet alle ontwikkelingen
voorzien kunnen worden. De gestelde uitwerkingsregels zouden
in dergelijke gevallen een goede bedrijfsvoering onmogelijk kun
nen maken. Daarom wordt in deze leeswijzer benadrukt dat dit
beeldkwaliteitplan naar de geest gelezen moet worden. De uitwer
kingsregels zijn daarop gericht, maar wanneer in specifieke geval
len niet aan de gestelde uitwerkingsregels voldaan kan worden en
de voorgenomen ontwikkeling, de geest van dit beeldkwaliteitplan
indachtig zeker wel gewenst is, kan het college van Burgemeester
en Wethouders, na inwinning van advies van diegenen die de
bouwplannen toetsen aan dit beeldkwaliteitplan, besluiten om af
te wijken van de uitwerkingsregels.

inleiding

Het project Zevender  Thiendenland II omvat de realisatie van
ruim 500 woningen en 15 hectare bruto bedrijventerrein. Zoals de
naam van het project al aangeeft, gaat het om twee deelgebie
den: Zevender en Thiendenland II. Uit de voorstudies van het ont
werptraject bleek dat een scheiding van wonen en werken, met
als uitkomst wonen in Thiendenland II en werken in Zevender, tot
de meest optimale invulling van de totale opgave leidde. Beide
functies ondervinden op deze wijze zo min mogelijk invloed van
elkaar, waardoor beperkingen in de bedrijfsvoering of de
woonkwaliteit, als gevolg van milieu en hindercontouren zo veel
mogelijk voorkomen worden.
In dit document wordt de gewenste beeldkwaliteit van de openba
re ruimte en de bebouwing op het bedrijventerrein Zevender be
schreven. In de eerste hoofdstukken wordt daarbij ingegaan op
de achterliggende gedachten en hoofdlijnen, waarna aan de hand
van algemene en meer specifieke uitwerkingsregels een aantal
toetsingscriteria wordt aangereikt, waarmee de beoogde kwaliteit
wordt gewaarborgd.

relatie beeldkwaliteitplan met Welstandsnota

In dit beeldkwaliteitplan zijn naast een algemene beschrijving van
het stedebouwkundige plan, concrete criteria opgenomen voor de
nadere uitwerking van het bedrijventerrein Zevender. Deze criteria
worden door de commissie voor Welstand en Monumenten ge
hanteerd bij de beoordeling van de bouwplannen. Dit beeldkwali
teitplan kan daardoor, na vaststelling door de Gemeenteraad, als
een onderdeel van de Welstandsnota worden beschouwd.



6 beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Zevender



7www.derksstedebouw.nl

concept-verkaveling

De afbeelding aan de linkerzijde geeft de conceptverkaveling
voor Zevender weer. In deze schets is de hoofdopzet voor het be
drijventerrein Zevender verbeeld. Bij de nadere uitwerking van het
plan zullen veranderingen mogelijk zijn. Zo is bij het opstellen van
dit beeldkwaliteitplan nog niet duidelijk of en hoe de aansluiting
van de parallelweg ten noorden van de provinciale weg op de
eventueel te verleggen rotonde Lopikerplein gerealiseerd zal
worden. In hoofdlijnen echter zal het bedrijventerrein op de hier
voorgestelde en nader beschreven wijze worden ontwikkeld.
Wat in nevenstaande conceptverkaveling ook goed te zien is, zijn
de woningen aan de noordzijde van het plangebied. De beeld
kwaliteit van deze woningen wordt beschreven in het beeldkwali
teitplan, dat voor het woongebied Thiendenland II is opgesteld.
De beschrijving van dit planonderdeel blijft in dit document verder
buiten beschouwing.

De verschillende planonderdelen, waaruit nevenstaande verkave
ling is opgebouwd, worden op de volgende pagina's nader toege
licht.

foto plangebied met zicht op het bestaande bedrijventerrein ten zuiden van de N210
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ruimtelijke opbouw

De noordelijke grens van het plangebied voor Zevender wordt be
paald door de beddingen van de Lopikervaart en de gedeeltelijk
daaraan parallel lopende wetering. Aan de zuidzijde wordt de
plangrens gevormd door de provinciale weg, die nagenoeg lood
recht op het verkavelingspatroon in Zevender staat. Dit cultuurhis
torisch bepaalde en in noordzuid richting verkavelde
landsschapspatroon van de polder WilligeLangerak is nog altijd
duidelijk herkenbaar.

introductie groene buffer aan de noordrandhuidige situatie structuurlijnen onderliggend landschapspatroon

Dat geldt niet alleen voor het plangebied Zevender, waar het ver
kavelingspatroon nog altijd een op een herkenbaar is, maar ook
voor de verschillende uitbreidingen van Schoonhoven aan de
oostzijde van de vestingstad. Hier is op regelmatige afstand een
aantal malen het voormalige landschapspatroon te herkennen. De
meest heldere voorbeelden hiervan zijn het Populierenlaantje en
de Vrouwenmantel. Hier worden groen, water, verkeers en be
bouwingsstructuur aan elkaar gekoppeld, zodat een helder stede
bouwkundig patroon ontstaat.
Om bedrijventerrein Zevender aan te laten sluiten op de bestaan
de stad én op het onderliggende landschap, wordt dit patroon in
Zevender doorgezet. De groene lijnen in de tekening hierboven
geven dit patroon weer.

De noordzijde van Zevender wordt afgezoomd met een 15 tot 20
meter brede groenstrook. Deze groenstrook dient als buffer tus
sen het te ontwikkelen bedrijventerrein en de omgeving rond de
Lopikervaart, die gekenmerkt kan worden als kleinschalig en his
torisch gegroeid. Deze groene buffer bestaat uit een smalle
watergang en een dicht struweel, bestaande uit streekeigen be
planting, zoals wilg en els. Wanneer de beplanting blad draagt,
zal de groene buffer zodanig dicht begroeid zijn, dat een doorkijk
niet of nauwelijks mogelijk is. Op het moment dat het blad geval
len is, werkt het dichte struweel als een vorm van vitrage, die het
zicht op het bedrijventerrein vanaf de noord(oost)zijde verzacht.
Bij de nadere uitwerking van deze groene buffer zal het aspect
sociale veiligheid richinggevend zijn.
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compositie planonderdelenwater en verkeersstructuur bebouwingsstructuur

De hiervoor beschreven planonderdelen bepalen de bebouwings
structuren. Deze zijn ingebed tussen de verkeersontsluitingen.
Door met name de bebouwing, die georiënteerd is op de openba
re ruimte, helder en eenduidig vorm te geven, wordt een con
sistent beeld gecreëerd. De hoofdgedachte daarbij is, dat deze
bebouwing resulteert in een zo aaneengesloten mogelijke bebou
wingswand, die de stedebouwkundige structuur ondersteunt en
het zicht op achterterreinen van bedrijven zoveel mogelijk be
perkt.

De watergang aan de noordzijde van de provinciale weg zal
worden verbreed ten behoeve van het benodigde wateroppervlak
voor de berging van hemelwater. Parallel daaraan ligt de
hoofdverkeersontsluiting van bedrijventerrein Zevender. Nage
noeg loodrecht op deze hoofdverkeersontsluiting en de genoem
de watergang liggen de groene structuurlijnen die voortkomen uit
het onderliggende landschapspatroon. Aan deze structuurlijnen
worden de overige verkeersontsluitingen en watergangen gekop
peld, waardoor deze structuurlijnen helder en herkenbaar worden.
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inrichting openbare ruimte

Ter indicatie van de inrichting van de openbare ruimte wordt in dit
hoofdstuk een aantal basisprofielen geschetst. Deze profielen zijn
indicatief en kunnen bij de nadere uitwerking van het plan nog
wijzigen op onderdelen. De opdeling van de profielen is door
middel van verschillende kleuren inzichtelijk gemaakt. Het renvooi
verklaart deze kleuren.
Bij de nadere uitwerking van het bedrijventerrein zal de openbare
ruimte duurzaam veilig worden ingericht. De materialisatie, het
kleurgebruik en de beplantingskeuze is eenduidig voor het gehele
bedrijventerrein. Zo worden wegen uitgevoerd in een grijze beton
straatsteen, of in grijs asfaltbeton en trottoirs worden bestraat met
grijze trottoirtegels (afmetingen n.t.b.). Dit alles opgesloten in
grijze betonbanden.
Voor wat betreft de beplanting wordt voor de groene bufferrand
langs de noord en oostzijde van het bedrijventerrein gedacht aan
een mengsel van inheemse, streekeigen soorten, zoals wilg en
els, die zodanig worden aangeplant dat een dicht struweel ont
staat. In dit struweel kan her en der een wilg of els tot een boom
met een forse kruin uitgroeien.
Op het bedrijventerrein zelf worden dezelfde soorten toegepast, al
is het te overwegen om langs de waterpartijen een meer geculti
veerde soort, bijvoorbeeld de treurwilg, toe te passen.

overzicht profielen

profiel 2profiel 1



11www.derksstedebouw.nl

profiel 3

profiel 4

profiel 5
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algemene uitwerkingsregels

De in het vorige hoofdstuk aangeduide bebouwingsstructuur valt
uiteen in drie hoofdonderdelen: de zone N210, de zones aan
weerszijden van de assen en de zones aan de noordzijde, die te
gen de groene buffer zijn gesitueerd. Binnen deze drie hoofdon
derdelen zijn verbijzonderingen aan te wijzen, waarvoor in het
hiernavolgende hoofdstuk 'specifieke uitwerkingsregels' nadere
eisen zijn opgesteld.

De algemene uitwerkingsregels hebben tot doel een zo gesloten
en zo uniform mogelijke bebouwingswand langs de zone N210 en
de zones aan weerszijden van de assen te bewerkstelligen. Dat
deze wand niet volledig gesloten en volledig uniform kan zijn,
mag duidelijk zijn. Immers, bedrijven willen onderscheidend en
herkenbaar zijn, zeker als het gaat om de bedrijfshuisvesting. In
een aantal werksessies is met verscheidene partijen, waaronder
toekomstige eindgebruikers, afstemming gezocht tussen de ge
wenste eenheid van het plan als geheel en de wensen tot het ma
ken van onderscheid van de individuele ondernemer. Dit heeft
geleid tot de hiernavolgende uitwerkingsregels ten aanzien van
de beeldkwaliteit, die, zoals gezegd, tot algemeen doel hebben
een representatieve bebouwingswand te bewerkstelligen, die in
een heldere rooilijn is gepositioneerd. Om het representatieve ka
rakter te benadrukken, worden aan de inrichting van de kavel
vóór de rooilijn de nodige eisen gesteld.

Voor de zone langs de N210 en de zones aan weerszijden van de
assen gelden dezelfde algemene uitwerkingsregels. Voor de
zones aan de noordzijde, grenzend aan de groene buffer zijn se
parate regels opgenomen.

zones bedrijventerrein Zevender

zone N210

zone assen

zone noordzijde
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ZONE N210 EN ASSEN

rooilijn
De rooilijn ligt op 5 meter uit de erfgrens. Voor deze rooilijn mag
niet gebouwd worden. Minimaal 70% van de rooilijn dient be
bouwd te worden, waarbij de afstand tot de zijdelingse perceels
grens minimaal 5 meter en maximaal 12,5 meter bedraagt.

bouwhoogte
De bebouwing in de rooilijn bestaat uit 2 á 3 bouwlagen (circa 6
10,5 meter). Achterliggende loodsen kunnen vanaf 5 meter
achter de rooilijn tot maximaal 12 meter hoogte worden gebouwd.

korrelgrootte
Om te voorkomen dat er een al te onevenwichtig beeld ontstaat,
waarbij zeer brede kavels worden ingevuld met een evenredig
breed bouwvolume die worden afgewisseld met zeer smalle be
bouwing, wordt gesteld dat bij bebouwing (voor zover opgericht in
de rooilijn) breder dan 40 meter een substantiële onderbreking in
het bouwvolume aangebracht dient te worden. Hiertoe kan, indien
noodzakelijk, worden afgeweken van de 70%regeling van de
minimaal te bebouwen rooilijn.

materialisatie
Gevels, georiënteerd op de openbare ruimte dienen, voor zover niet
uit glas bestaand, overwegend in hoogwaardige gebakken materia
len te worden opgetrokken. Hier kan van worden afgeweken indien
is aangetoond dat voor wat betreft duurzaamheid en vormgeving
eenzelfde hoogwaardige kwaliteit wordt gerealiseerd.
Achter de representatieve gevel op te richten loodsen en hallen
worden in sober, nietreflecterend plaatmateriaal uitgevoerd.

kleurgebruik
Gevels, georiënteerd op de openbare ruimte worden uitgevoerd in
gedekte roodtinten, variërend van oranje tot bruin tot rood tot heide
paars.
Achterliggende looodsen en hallen worden uitgevoerd in grijstinten.

dakopbouwen
Dakopbouwen ten behoeve van technische voorzieningen en
dergelijk dienen zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken te worden,
hetzij door een bij het architectonisch ontwerp passende vormge
ving, hetzij door de opbouwen zo ver mogelijk achter de rooilijn te si
tueren en te omlijsten met een eenvoudige borstwering.

ontsluiting
Per kavel worden maximaal 2 in/uitritten gerealiseerd, bij voorkeur
gecombineerd met aangrenzende kavels

parkeren
Parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd, achter de
rooilijn. Voor de te hanteren 'parkeernormen wordt verwezen naar
het bestemmingsplan 'Zevender

fietsenstalling
Bij voorkeur worden fietsen inpandig gestald. Een eventueel te reali
seren gebouwde voorziening ten behoeve van het stallen van fietsen
dient achter de rooilijn gerealiseerd te worden.

laden en lossen
Laden en lossen vindt plaats op eigen terrein, bij voorkeur aan de
achterzijde. Indien laad en losdeuren vanaf de openbare ruimte
zichtbaar zijn, wordt om een verantwoorde architectonische inpas
sing gevraagd. Dat wil zeggen: geen dichte laad en losdeuren in de
rooilijn.

buitenopslag en containers
Buitenopslag van goederen, afval en dergelijke en containers aan de
achterzijde van de kavel, uit het zicht vanaf de openbare ruimte.

overgang privéopenbaar
Tegen de erfgrens, grenzend aan de openbare ruimte, wordt op ei
gen terrein een uniforme haag aangeplant, die tot een hoogte van 60
à 80 cm wordt gesnoeid.
erfafscheidingen
Hekken, afrasteringen en dergelijke dienen op minimaal 5 meter
achter de rooilijn gesitueerd te worden.

reclame aan de gevel
Reclameuitingen aan de gevel, mogen maximaal 2% van het gevel
oppervlak beslaan. Geen lichtbakken toepassen, maar losse belette
ring. Reclameuitingen uitstekend boven de dakrand van de
bebouwing in de rooilijn zijn niet toegestaan.

vlaggenmasten
Indien gewenst kunnen per kavel bij maximaal 1 inrit 1 of 2 vlaggen
masten worden geplaatst. De hoogte hiervan is beperkt tot 6 meter.

reclamezuilen
Met de plaatsing van reclamezuilen voor de rooilijn wordt terug
houdend omgesprongen. Het is dan ook alleen toegestaan bij be
drijven die zijn aangesloten bij een (landelijke) keten en die vanwege
een contractuele verplichting een dergelijke reclamevoering dienen
te hanteren. Bij voorkeur worden reclamezuilen echter niet gereali
seerd. Wanneer het plaatsen van een reclamezuil noodzakelijk blijkt,
dan wordt voor de beoordeling hiervan verwezen naar de nota
Reclamebeleid van de gemeente Schoonhoven. Hierin staat dat af
zonderlijke naam, beroeps en/of productaanduidingen worden be
oordeeld in relatie met gebouw en omgeving.

bewegwijzering
Indien gekozen wordt voor bewegwijzering ten behoeve van een of
meerdere bedrijven, dan wordt hiervoor een uniform bewegwijze
ringssysteem gekozen, dat sober van uitvoering is, waarbij geen fel
le, primaire kleuren worden gebruikt.

motorbrandstofverkooppunten
Motorbrandstofverkooppunten zijn op bedrijventerrein Zevender toe
gestaan. De bebouwingstypologie van motorbrandstofverkooppun
ten, inclusief de reclameuitingen is zo specifiek, dat voorgaande
regels niet of nauwelijks kunnen worden toegepast. Deze regels
gelden derhalve dan ook niet. De nadere uitwerking van een motor
brandstofpunt dient echter wel zo zorgvuldig mogelijk binnen de ka
ders van dit beeldkwaliteitplan tot stand te komen.
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ZONE NOORDZIJDE

rooilijn
De rooilijn ligt op 5 meter uit de erfgrens. Voor deze rooilijn mag
niet gebouwd worden. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens
bedraagt minimaal 5 meter.

bouwhoogte
De maximale bouwhoogte bedraag 10 meter

materialisatie
Kantoorvolumes in gebakken materialen, loodsen en hallen in sober,
nietreflecterend plaatmateriaal.

kleurgebruik
Kantoorvolumes in gedekte roodtinten, loodsen en hallen in lichte
grijstinten.

dakopbouwen
Dakopbouwen ten behoeve van technische voorzieningen en
dergelijk dienen zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken te worden,
hetzij door een bij het architectonisch ontwerp passende vormge
ving, hetzij door de opbouwen zo ver mogelijk achter de rooilijn te si
tueren en te omlijsten met een eenvoudige borstwering.

ontsluiting
Per kavel worden maximaal 2 in/uitritten gerealiseerd, bij voorkeur
gecombineerd met aangrenzende kavels

parkeren
Parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd, achter de
rooilijn. Voor de te hanteren 'parkeernormen wordt verwezen naar
het bestemmingsplan 'Zevender

fietsenstalling
Bij voorkeur worden fietsen inpandig gestald. Een eventueel te reali
seren gebouwde voorziening ten behoeve van het stallen van fietsen
dient achter de rooilijn gerealiseerd te worden.

laden en lossen
Laden en lossen vindt plaats op eigen terrein.

buitenopslag en containers
Buitenopslag van goederen en containers zoveel mogelijk uit het
zicht vanaf de openbare ruimte.

overgang privéopenbaar
Tegen de erfgrens, grenzend aan de openbare ruimte, wordt op ei
gen terrein een uniforme haag aangeplant, die tot een hoogte van 60
à 80 cm wordt gesnoeid.

erfafscheidingen
Hekken, afrasteringen en dergelijke dienen achter de rooilijn gesitu
eerd te worden.

reclame aan de gevel
Reclameuitingen aan de gevel, mogen maximaal 2% van het gevel
oppervlak beslaan. Geen lichtbakken toepassen, maar losse belette
ring. Reclameuitingen uitstekend boven de dakrand van de
bebouwing in de rooilijn zijn niet toegestaan.

vlaggenmasten
Indien gewenst kunnen per kavel bij maximaal 1 inrit 1 of 2 vlaggen
masten worden geplaatst. De hoogte hiervan is beperkt tot 6 meter.

reclamezuilen
Met de plaatsing van reclamezuilen voor de rooilijn wordt terug
houdend omgesprongen. Het is dan ook alleen toegestaan bij be
drijven die zijn aangesloten bij een (landelijke) keten en die vanwege
een contractuele verplichting een dergelijke reclamevoering dienen
te hanteren. Bij voorkeur worden reclamezuilen echter niet gereali
seerd. Wanneer het plaatsen van een reclamezuil noodzakelijk blijkt,
dan wordt voor de beoordeling hiervan verwezen naar de nota
Reclamebeleid van de gemeente Schoonhoven. Hierin staat dat af
zonderlijke naam, beroeps en/of productaanduidingen worden be
oordeeld in relatie met gebouw en omgeving.

bewegwijzering
Indien gekozen wordt voor bewegwijzering ten behoeve van een of
meerdere bedrijven, dan wordt hiervoor een uniform bewegwijze
ringssysteem gekozen, dat sober van uitvoering is, waarbij geen fel
le, primaire kleuren worden gebruikt.

motorbrandstofverkooppunten
Motorbrandstofverkooppunten zijn op bedrijventerrein Zevender toe
gestaan. De bebouwingstypologie van motorbrandstofverkooppun
ten, inclusief de reclameuitingen is zo specifiek, dat voorgaande
regels niet of nauwelijks kunnen worden toegepast. Deze regels
gelden derhalve dan ook niet. De nadere uitwerking van een motor
brandstofpunt dient echter wel zo zorgvuldig mogelijk binnen de ka
ders van dit beeldkwaliteitplan tot stand te komen.
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overzicht locaties (genummerd) met specifieke uitwerkingsregels

specifieke uitwerkingsregels

In het voorgaande hoofdstuk zijn de algemene uitwerkingsregels
beschreven. In het stedebouwkundig plan zijn enkele verbijzon
deringen aan te wijzen, waarvoor hiernavolgend meer specifieke
uitwerkingsregels worden gegeven. De specifieke uitwerkings
regels scherpen de algemene uitwerkingsregels aan en/of maken
duidelijk in hoeverre afgeweken wordt van de algemene uitwer
kingsregels. De locaties waarvoor deze specifieke uitwerkings
regels gelden zijn genummerd in onderstaande afbeelding.

locatie 1, bebouwing tussen N210 en Populierenlaantje

Anders dan de overige bebouwing op het bedrijventerrein Zeven
der, is aan de westzijde van het plan een solitair bouwvolume ge
projecteerd. Dit solitaire karakter vraagt om een alzijdige
representativiteit. Hiervoor is een kantoorontwikkeling het meest
voor de hand liggend.
Een exacte rooilijn of bouwenveloppe is bij het opstellen van dit
document nog niet te definiëren. Wel kan worden gesteld dat het
volume maximaal 3 bouwlagen (circa 10 à 11 meter) hoog mag
zijn. Voor wat betreft kleurgebruik, parkeren, reclame, etc. wordt
verwezen naar de algemene uitwerkingsregels.

locatie 2, oostzijde Populierenlaantje
In het plan blijft het huidige Populierenlaantje zo goed als mogelijk
gehandhaafd. Een dubbele ontsluiting, zoals bij de overige
noordzuid assen, wordt op deze plek niet gerealiseerd, waardoor
het Populierenlaantje alleen aan de zuidzijde door de hoofdont
sluiting van het bedrijventerrein wordt doorsneden. Door aan de
oostzijde van het Populierenlaantje parkeren voor de rooilijn toe
te staan, kan het terrein efficiënt worden uitgegeven en blijft een
ruime maat tussen de hier te realiseren bebouwing en het
Populierenlaantje aanwezig. De rooilijn ligt op circa 16 meter uit
de nog exact te definiëren erfgrens. Binnen deze maat is een
dubbele rij parkeerplaatsen mogelijk.

locaties 3a, 3b en 3c, accenten in de bebouwinswand
Doordat de noordzuid gerichte assen niet exact loodrecht op de
provinciale weg staan, ontstaat een vertanding in de rooilijn van
de bebouwing aan de provinciale weg. De locaties 3a, 3b en 3c
springen hierdoor meer in het oog. Vanwege dit feit, wordt aan de
locaties als extra uitwerkingsregel meegegeven dat hier een ver
plichte bouwhoogte van circa 10,5 meter gerealiseerd dient te
worden. Daarbij dient zowel aan de zijde van de N210, als aan de
zijde van de noordzuid gerichte as een expressieve gevel gereali
seerd te worden. Teneinde deze specifieke hoeklocaties nog
meer te benadrukken, is het toegestaan de rooilijn op 5 meter uit
de erfgrens beperkt te overschrijden.

locatie 4, entree rotonde Vrouwenmantel
De bebouwing rond de entree van het bedrijventerrein bij de ro
tonde Vrouwenmantel dient zorgvuldig te worden vormgegeven,
waarbij de realisatie van een markant gebouw(tje) in of op het
water langs de N210, tegen de rotonde aan, tot de mogelijkheden
behoort.
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referentieblad architectuur

Daar waar de in de vorige hoofdstuk beschreven uitwerkings
regels over concreet te hanteren maten, materialen en kleuren
wordt gesproken, geven nevenstaande beelden een impressie
van de beoogde architectonische uitwerking van de bedrijfsbe
bouwing op bedrijventerrein Zevender. Voorgesteld wordt een
moderne, hedendaagse uitstraling, die gekenmerkt wordt door
een eenvoudig hoofdvolume (zonder kap), waarachter een weinig
opvallende loods kan worden gesitueerd.

voorbeelden hoekaccenten (locaties 3a,b,c)

goede beeldkwaliteit loodsdeuren in representatieve gevel

integraal ontworpen reclameuiting bij bedrijfsverzamelgebouw

referentie uitwerking langs de assen (vlaggenmasten verstoren al snel het beeld)

bij hoekpanden twee representatieve gevels

eenvoudige hoofdbouwmassa
leistenen als vergelijkbare kwaliteit gebakken materialen
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vogelvluchtperspectiefschets

impressie mogelijk eindbeeld bedrijventerrein Zevender




