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01 INLEIDING

Bedrijventerrein De Flier is voiop in ontwikkeling, Gemeente

en ondernemers werken enthotisiast aan de nieuwe invul-

ling van dit onderscheidende bedrijventerrein. De gemeente

vindt het van beiang dat De Flier een hoogwaardige en

duurzame uitstraling krijgt, het is een van de visitekaartjes

van Nijkerk aan de A28. We dagen daarom ieder bedrijf dat

zich op De Flier zai gaan vestigen, uit cm hier een bijdrage

aan te leveren.

toegestaan indien de gemeente in overleg met de steden-

bouwkundige en/of welstandsgedelegeerde hierover positief

adviseert. De getoonde referentiebeelden zijn bedoeld als

sfeerbeelden. De tekst is leidend, referentiebeelden kunnen

daar op onderdelen van afwijken.

Dit beeldkwaliteitplan vervangt "Beeldkwaliteitsplan De

Flier" uit 2015.

Wat is een Beeldkwallteitplan?

Dit beeldkwaliteitplan legt de stedenbouwkundige en

architectonische kwaliteitsuitgangspunten vast, alsmede

uitgangspunten ten aanzien van de inrichting van de buiten-

ruimte. Het is een handvat voor architecten en tevens het

toetsingskader voor de bouwplannen. Dit toetsingskader

wordt gehanteerd door de gemeente Nijkerk en door de

Commissie Ruimtelijke Kwallteit bij de beoordeling van de

plannen. Dit beeldkwaliteitsplan isgeen blauwdruk. Hetgeeft

wel duidelijk richting aan de planvorming. Alternatieve en

afwijkende plannen zijn bespreekbaar mits ze voldoen aan de

ambitie van het beeldkwaliteitplan. Een afwijking is slechts

Om de gezamenlijke kwaliteit van De Flier te waarborgen,

dienen de ontwerpen door een erkend architect te worden

gemaakt.

Leeswijzer

Het volgend hoofdstuk beschrijft de ligging van het plange-

bied. De stedenbouwkundige opzet komt in hoofdstuk 3 aan

de ord. Hoofdstuk 4 definleert de ambitie van het beeldkwa

liteitplan, in hoofdstuk 5 zijn vervolgens de spelregels voor

de verschillende deelgebieden weergegeven. In hoofdstuk 6

wordt de openbare ruimte beschreven en in hoofdstuk 7 is

aangegeven weike duurzaamheidsdoelstellingen gelden.
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02 PLANGEBIED

Het plangebied ligt ten zuiden van Nijkerk langs de A28, nabij de

afslag Nijkerk Zuid/Vathorst.

In het noorden grenst De Flier aan het bedrijventerrein Arkerpoort

en de woonvi/ijk Corlaer, in het zuiden en oosten iigt agrarisch

gebied. Hier komt een natuuriijke overgang naar het buitengebied,

in de vorm van een begroeide wai en een waterpartij met een

natuuriijke uitstraiing,

De westkant van het plangebied grenst voor een deei aan de snei-

weg A28 en aan de Verbindingsweg en is daarmee een zichtioca-

tie. De kaveis in dit gedeelte van het bedrijventerrein vormen het

visitekaartje van De Flier.

Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van ca. 28 hectare

netto en wordt ontsioten via de Arkemheenweg. Deze iokaie weg

siuit direct aan op de sneiweg.

GEMEENTE NIJKERK // 7
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03 STRUCTUUR
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Historische onderlegger

De Flier ligt in het {van oorsprong) veenontginningslandschap. Dit

vi/ordt ook we! het slagenlandschap genoemd, vanwege de lang-

gerekte, rechthoekige percelen. Karakteristieke beplanting

in dit gebied is onder andere de wilg (langs sloten), hier en daar

een grote eik bij de woningen en soms ook een kastanje. De erven

vi/orden omgeven door liguster of haagbeuk.

Het karakter van het oorspronkelijke veenontginningslandschap

is leidend geweest voor de stedenbouwkundige structuur van De

Flier. Kenmerken van dit landschap zijn:

•  langgerekte smalle kavels in rechte lijnen;

•  kleinschalige bebouwing in de lengterichting van de

verkaveling;

•  sloten als perceelsscheiding;

•  ter weerszijden van de afwateringsloten knotbomen.

Een ander belangrljk historisch relict is het voormalig kanaal de

Oude Rijn. Tussen 1500 en 1535 werd er op initiatief van Hertog

Karel van Geire gegraven aan een kanaal tussen Nijkerk en Wage-

ningen. De graafw/erkzaamheden ontwikkelden zich vanaf de

dijk bij Nijkerk. Even voorbij de Fliersteeg is om onduidelijke

redenen gestopt met de aanleg. Tegenvi/oordig verwijst een

kleine watergang, beplanting en de verkavelingrichting nog

naar de voormalige loop van het kanaal.

Stedenbouwkundige structuur

De verkavelingsrichting die van oorsprong aanwezig is in het

gebied, is als uitgangspunt genomen voor de stedenbouw

kundige structuur van De Flier. De ligging van de Oude Rijn is

nog te zien in de structuur van de Arkerpoort en De Flier (de

schuine lijn bij de entree van de Flier).

Het karakter van het veenontginningslandschap is tevens

bepalend geweest voor de gekozen beplanting in de openbare

ruimte (de bomen en hagen).

GEMEENTE NIJKERK // 9
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Identiteit

Uitgangspunt is om De Flier te ontwikkelen tot een hoogwaardig,

samenhangend bedrijventerrein, met een frisse, duurzame en

eigentijdse uitstraling. Bedrijven in verschiilende sectoren, waaron-

der de fccd-sector, moeten hier hun plaats krijgen. Nijkerk maakt

namelijk dee! uit van "Food Valley", het samenwerkingsverband

van gemeenten in de Gelderse Vallei, dat zich richt op economi-

sche, foodgerelateerde ontwikkeling. De Flier is daar een ideale

vestigingsplaats voor.

De identiteit van De Flier wordt mede bepaald door de bestaande

landschappelijke eiementen die in het gebied aanw/ezig zijn en blij-

ven, maar ook door de architectuur van de panden, de inrichting

van de buitenruimte bij die panden en het soort bedrijven dat er

gevestigd zullen worden,

leder bedrijf draagt bij aan de uiteindelijke sfeer, kwaliteit en

uitstraling van dit bedrijventerrein, voor nu maar ook op langere

termijn. Daarom vinden we een stoere, robuuste en duurzame

architectuur van belang, alsmede een fraaie groene buitenruimte

en het gebruik van materialen die mooi verouderen en lang mee

gaan.

GEMEENTE NIJKERK // H
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04 PLANZONES

Het beeldkwaliteitplan van bedrijventerrein De Flier is verdeeld in

drie deelgebieden, gebaseerd op de positionering in het pian-

gebied. Voor elk deelgebied is een ambitieniveau geformuleerd

met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Aan dit

ambitieniveau zijn vervolgens spelregels gekoppeld met betrekking

tot de architectuur, kavelinrichting en openbare ruimte.

Zone 3: overige kavels

In zone drie bevinden zich de overgebleven gebieden van het

bedrijventerrein. In deze zone liggen de kavels die niet direct aan

de snelweg en de centrale as liggen. Ze zijn echter wel belangrijk

voor de identiteit van De Flier en zijn deels ook zichtbaar vanuit de

centrale as en vanuit het buitengebied.

Zone 1: zichtzone A28

Dit deelgebied ligt parallel aan de snelweg de A28 en de Verbin-

dingsweg. Het is het visitekaartje van De Flier, direct zichtbaar

vanaf de snelweg en de Verbindingsweg. Aan deze zijde van het

terrein zullen dan ook de belangrijkste smaakmakers worden

gesitueerd.

Zone 2: centrale as

Dit deelgebied betreft de centrale as die van noord naar zuid loopt

over het bedrijventerrein. Het is de hoofdontsluitingsweg van De

Flier, al het in- en uitgaande verkeer maakt er gebruik van. De

bedrijven in deze zone zijn dan ook van belang voor de identiteit

en uitstraling van de Flier.

GEMEENTE NIJKERK // ^3
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ZICHTZONE A28 SPELREGELS 05
In dit deelgebied presenteert De Flier

zich naar de A28 en de Verbindingsweg.

Het gebied krijgt een aantrekkeiijk en

wervend karakter in de architectuur en

de openbare ruimte. Het vormt het visi-

tekaartje van de gemeente Nijkerk. Uit-

gangspunt is kwaliteit te reaiiseren die

recht doet aan de zlchtlocatie langs de

A2a, de afritten van de snelv/eg en de

entree van Nijkerk. Durf en fantasie

in deze zone worden aangemoedigd.

Het ambitieniveau voor het deelgebied "Zlchtzone A28" is hoog,

De inrichting van de bultenrulmte versterkt de hoogwaardige

kwaliteit van de architectuur. Representativiteit staat hier hoog in

het vaandei.

Massa en situering

De bedrijven die zich hier vestigen bestaan uit een kantoor aan de

voorzijde en het bedrijfsgedeeite daarachter. Het achteriiggende

bedrijfsgebouw vait in de reguiiere zone. Ais percelen aan twee of

drie zijden grenzen aan de openbare ruimte, worden de desbetref-

fende zijden van het bedrijfspand ais voorzijde beschouwd. Dit

betekent dat er extra aandacht aan de vormgeving moet zijn.

Architectuur

De architectuur presenteert zich in veie vormen en materiaien.

Uitgangspunt is kwaliteit te reaiiseren die recht doet aan deze

zichtlocatie. Het kantoorhoudende gedeelte is georienteerd op de

A28. Daardoor kunnen de gebouwen een meer transparante gevel

krijgen (etalagewerking) met een eigen identiteit. De voorgevels

zijn opvallend vormgegeven. De uitstraling is stoer en robuust.

Kleuren en Materiaien

De voorgevels bestaan uit baksteen in combinatie met beton, cor-

tenstaai, staai, gias of hout, of een combinabe daarvan. Langere

zichtbare wanden zijn geieed door kieur, materiaai of inspringin-

gen/uitkragingen. Materiaien zijn duurzaam. Dat betekent dat ze

iang mee gaan, mooi verouderen en geen schade opieveren aan

het milieu door uitspoeiing op het watersysteem.

De gebruikte materiaien behouden zoveel mogeiijk hun oorspron-

kelijke kieur {beton, cortenstaal, hout), maar de kieur antraciet

(voor beton) is incidenteel ook mogeiijk. Achteriiggende bedrijfs-

bebouwing bestaat uit hetzelfde materiaai ais het hoofdgebouw,

maar ook piaatmateriaai (aluminiumkieur of antraciet) is mogeiijk.

Reclame

De architectuur van een bedrijfsgebouw moet representatief zijn

voor de functie en op die manier ais reclame moeten werken.

Uiteraard is het opnemen van bedrijfsnaam en logo aan de bui-

tenzijde van een gebouw belangrijk voor de herkenbaarheid. Ze

zijn toegestaan in iosse letters op de gevel, Piaats en afmetingen

moeten onderdeei zijn van de architectuur. Dat betekent onder-

GEMEENTE NIJKERK // 15
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meer dat de afmetingen van de reclame niet groter dan 10 % van

het gevelopperviak is, behoudens architectonische vormen van

reclame, goedgekeurd door de welstand. Plaatsing vindt plaats op

de gevel, niet op het dak.

Installaties

Technische installaties als toevoegingen op een gebouw/ kunnen de

kwaliteit van het beeld verstoren. Technische installaties moeten

daarom inpandig worden opgelost. Een uitzondering wordt ge-

maakt voor installaties die bijdragen aan de duurzaamheid van het

pand, zoals zonnepanelen, WKO of warmtepompen.

Zonnepanelen zijn mogelijk op de platte daken. Zie ook bladzijde

29 voor verdere informatie hierover.

Buitenruimte

Aansluitend op het groene profiel is een kvwalitatief goed vormge-

geven voorruimte van belang voor de beeldkwaliteit en de samen-

hang. De voorzijde van het perceel met de entree van het bedrijf

wordt representatief vormgegeven en deels groen ingevuld.

Daarom zai minimaal 40% van het voorterrein tussen de perceels-

grens en de voorgevel van het pand als tuin worden ontworpen.

Het perceel wordt aan deze zijde omgeven door een haag en er

staat in ieder geval een boom. De te gebruiken soorten bomen,

planten en hagen in de tuinzone betreffen die soorten die van

oorsprong in het slagenlandschap aanwezig waren, zoals de eik,

de berk, haagbeuk of liguster. Parkeren in combinatie met groen is

mogelijk.

De voorterreinen zijn hekwerkvrij, Hekwerken, eventueel gecombi-

neerd met groen staan op de scheiding van de tuin en de bedrijfs-

kavel, evenwijdig aan de voorgevellijn of daarachter. De kleurstel-

ling van hekwerken is donker;

Een zuil met naamsaanduiding/reclame per kavel is toegestaan.

Parkeren

Er komt bij voorkeur maximaal een inrit voor personenauto's per

kavel. Parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost en kan

worden gecombineerd met groen.

Parkeerplaatsen moeten goed bereikbaar zijn en voldoende maat

hebben om eenvoudig in te kunnen parkeren. De maatvoering die

het CROW adviseert is hierop van toepassing. Bij langsparkeren

tussen muren, hekwerken, hagen of een combinatie hiervan, is

een breedte van minimaal 5.50 meter noodzakelijk voor de rijbaan

met parkeerstrook.

GEMEENTENIJKERK // 17
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DE CENTRALE AS

Dit gebied vormt de hoofdentree van het be-

drijventerrein De Flieralsmede de belangrijk-

ste ontsluitingsweg. Bedrijfspanden 2ijn hier-

op georienteerd. Deze zone speelt daardoor

een belangrijke rol in de representabviteit.

-N

■i -

Het ambitieniveau voor het deeigebled "De centraie as" Is hoog,

maar lets minder uitbundig dan langs de A28. Hier wordt eerder

gedacht aan een robuuste en stoere architectuur met een duur-

zaam karakter. De inrichting van de buitenruimte versterkt de

kwaliteit van de architectuur.

Massa en situering

De bedrijven die zich hier vestigen bestaan uit een kantoor aan

de voorzijde en het bedrijfsgedeelte daarachter, De frontgevel, de

naar de as gekeerde zijde, heeft bij voorkeur een kantoorfunctie/

kantinefunctie of een show/roomfunctie. De bedrijfsgevels langs

deze weg zijn met zorg uitgewerkt en hebben een representatief

voorkomen. Het achterliggende bedrijfsgebouw valt in de reguliere

zone. Als percelen aan twee of drie zijden grenzen aan de open-

bare ruimte, worden twee of drie zijden van het bedrijfspand als

voorzijde beschouwd. Dat betekent dat er extra aandacht aan de

vormgeving moet zijn,

Architectuur

De voorgevel is hoogwaardig vormgegeven als kantoor. De uit-

straling is stoer en robuust en enigszins ingetogen van karakter.

Achterliggende bedrijfshallen zlen er verzorgd uit met oog voor

details.

De architectuur van het kantoorgedeelte wordt verbijzonderd op

hoeken die aan twee zijden grenzen aan de openbare ruimte.

Kleuren en Materialen

Voorgevels bestaan uit baksteen, hout en glas. Beton en/of staal is

ondergeschikt. Langere wanden zijn geleed door kleur, materiaal

of inspringen/uitkragingen.

De gebruikte baksteen bestaat uit warme kleuren, tussen rood/

bruin en antraciet, plaatmateriaal in aluminiumkleur of antraciet.

Verbijzonderingen in kleuren en materialen op hoeken die aan

twee zijden grenzen aan de openbare ruimte. Materialen zijn

duurzaam. Dat betekent dat ze lang mee gaan, mooi verouderen

en geen schade opieveren aan het milieu door uitspoeling op het

watersysteem

Achterliggende bedrijfsbebouwing bestaat uit hetzelfde materiaal

als het hoofdgebouw, maar ook plaatmateriaal (aluminiumkleur of

antraciet) is mogelijk.

Reclame

De architectuur van een bedrijfsgebouw moet representatief zijn

voor de functie en op die manier als reclame moeten werken.

Uiteraard is het opnemen van bedrijfsnaam en logo aan de bui-

tenzijde van een gebouw belangrijk voor de herkenbaarheid. Ze

zijn toegestaan in losse letters op de gevel. Plaats en afmetingen

moeten onderdeel zijn van de architectuur. Dat betekent onder-

meer dat de afmetingen van de reclame niet groter dan 10 % van

het geveloppervlak is, behoudens architectonische vormen van

6EMEENTE NIJKERK // 19
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reclame, goedgekeurd door de welstand. Plaatsing vindt plaats op

de gevel, niet op het dak.

Installattes

Technische installaties als toevoegingen op een gebouw kunnen de

kwaliteit van het beeld verstoren. Technische installaties moeten

daarom inpandig worden opgelost of zijn niet zlchtbaar zijn vanaf

de straat. Een uitzondering wordt gemaakt voor installaties die

bijdragen aan de duurzaamheid van het pand, zoals zonnepanelen,

WKO of warmtepompen. Zonnepanelen zijn mogelijk op de platte

daken. Zie ook bladzijde 29 voor verdere informatie hierover.

Buitenruimte

De voorzijde van het percee) met de entree van het bedrijf wordt

representatief vormgegeven en deals groan ingevuld.

Bij ieder bedrijf in daze zone wordt minimaal 20% van het voorter-

rein ingericht met groen. Het terrein wordt aan de voorzijde omge-

ven door een haag en er staat in ieder geval een boom. Mogelijke

boomsoorten zijn o.a. de eik en de berk, mogelijke hagen zijn de

o.a. de haagbeuk of liguster.

den opgelost en kan worden gecombineerd met groen.

Een eenvoudige reclamezuil per kavel of een naam in losse letters

op het gebouw is toegestaan. Dakreclame en lichtbakken zijn ech-

ter niet toegestaan.

Parkeren

Er komt bij voorkeur maximaal een inrit voor personenauto's per

kavel. Parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost en kan

worden gecombineerd met groen.

Parkeerplaatsen moeten goed bereikbaar zijn en voldoende maat

hebben om eenvoudig in te kunnen parkeren. De maatvoering die

het CROW adviseert is hierop van toepassing. Bij langsparkeren

tussen muren, hekwerken, hagen of een combinatie hiervan, is

een breedte van minimaal 5.50 meter noodzakelijk voor de rijbaan

met parkeerstrook.

Donkerkleurige hekwerken worden achter of evenwijdig aan de

voorgevel geplaatst. Er komt bij voorkeur maximaal een inrit voor

personenauto's per kavel. Parkeren dient op eigen terrein te wor-

GEMEENTENIJKERK // 21
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OVERIGE KAVELS

In dit deelgebied wordt uitgegaan van evenwichtige en sobere

bouwvolumes. De kantoorfunctie zai in deze zone minder domi

nant aanwezig zijn en is vaker geintegreerd in het hoofdbouwvolu-

me, mits dat hoofdgebouw voldoende hoogwaardige architectuur

krijgt.

Kteuren en Materialen

Voorgeveis bestaan uit baksteen, hout, glas en/of hoogwaardig

plaatmateriaal. Beton en/of staai is ondergeschikt. Verbijzonde-

ringen in kleuren en materialen op hoeken die aan twee zijden

grenzen aan de openbare ruimte.

In deze zone bevlnden zich de overgebleven

gebieden van het bedrijventerrein. De ka-

vels liggen niet direct aan de snelweg en de

centrale as, maar ze zijn deels wel zichtbaar

vanuit de centrale as en vanuit het buiten-

gebied. Daarmee zijn ze belangrijk voor de

identiteit van De Flier en mede bepalend

voor de uitstraling van het bedrijventerrein.

Massa en situering

De bedrijven die zich hier vestigen bestaan uit twee delen die bij

elkaar horen, een kantoor aan de voorzijde en het bedrijfsgedeelte

daarachter. Soms zullen beide delen geintegreerd zijn in een

volume, mits het pand georlenteerd is op de openbare weg. De

hoofdentree van het pand zit bij voorkeur in de voorgevel.

Architectuur

De bedrijfsgevels langs de openbare weg zijn met zorg uitgewerkt

en hebben een eenduidig en representatief voorkomen. Ms

percelen aan twee of drie zijden grenzen aan de openbare ruimte,

worden twee of drie zijden van het bedrijfspand als voorzijde be-

schouwd. Dat betekent dat er extra aandacht aan de vormgeving

moet zijn.

Geen kappen maar eenvoudige bouwvolumes die in evenwicht

zijn met elkaar. Aandacht voor accenten in grote volumes aan de

straatzijde.

Achterliggende bedrijfsbebouwing bestaat uit hetzelfde materiaal

als het hoofdgebouw, maar ook plaatmateriaal is mogelijk.

Baksteen in warme kleuren, tussen oranje/rood en rood/bruin,

plaatmateriaal in aluminiumkleur of antraciet.

Materialen zijn duurzaam. Dat betekent dat ze lang mee gaan,

mooi verouderen en geen schade opieveren aan het milieu door

uitspoeling op het watersysteem.

Reclame

De architectuur van een bedrijfsgebouw moet representatief zijn

voor de functie en op die manier als reclame moeten werken.

Uiteraard is het opnemen van bedrijfsnaam en logo aan de bui-

tenzijde van een gebouw belangrijk voor de herkenbaarheid. Ze

zijn toegestaan in losse letters op de gevel. Plaats en afmetingen

moeten onderdeel zijn van de architectuur. Dat betekent onder-

meer dat de afmetingen van de reclame nIet groter dan 10 % van

het geveloppervlak zijn, behoudens architectonische vormen van

GEMEENTENIJKERK // 23
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reclame, goedgekeurd door de welstand. Plaatsing vindt plaats op

de gevei, niet op het dak.

installaties

Technische installaties als toevoegingen op een gebouw kunnen de

kwaliteit van het beeid verstoren. Technische installaties moeten

daarom inpandig worden opgelost of zljn niet zichtbaar zljn vanaf

de straat. Een uitzondering wordt gemaakt voor installaties die

bijdragen aan de duurzaamheid van het pand, zoals zonnepanelen,

WKO of \warmtepompen.

Zonnepanelen zljn mogelijk op de platte daken. Zie ook bladzijde

29 voor verdere informatie hierover.

Buitenruimte

Aan de voorzijde mag geparkeerd worden, mits groen ingekaderd

en overzichtelijk en helder ontworpen. Inritten zljn bij voorkeur

gecombineerd met naastgelegen kavels. De breedte van de inritten

zo beperkt als mogelijk houden.

haag en er staat in ieder geval een boom. De te gebruiken soorten

bomen, planten en hagen in de tuinzone betreffen die soorten die

van oorsprong in het slagenlandschap aanwezig waren, zoals de

elk, de berk, haagbeuk of liguster.

Geen opslag voor de voorgevelrooilijn. Een reclamezuil per bedrljf.

Parkeren

Er komt bIJ voorkeur maximaal een inrit voor personenauto's per

kavel. Parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost en kan

worden gecombineerd met groen.

Parkeerplaatsen moeten goed bereikbaar zijn en voldoende maat

hebben om eenvoudig in te kunnen parkeren. De maatvoering die

het CROW adviseert is hierop van toepassing. Bij langsparkeren

tussen muren, hekwerken, hagen of een combinatie hiervan, is

een breedte van minimaal 5.50 meter noodzakelljk voor de rijbaan

met parkeerstrook.

Het voorterrein tussen de perceelsgrens en de voorgevel van het

pand wordt representatief ontworpen. Parkeren in combinatie

met groen is mogelijk. Minimaal 10% van het voorterrein tussen

de perceelsgrens en de voorgevel van het pand wordt als tuin

ontworpen. Het perceel wordt aan deze zijde omgeven door een
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06 OPENBARE RUIMTE

Er komt een representatieve openbare ruimte langs de A28 met

een natuurlijke watergang, en zone met gras en bomen en de

groene buitenruimtes bij de bedrijven.

De watergang parallel aan de A 28 heeft een retentiefunctie

en een natuurlijke uitstraling, Rietkragen en solitaire bomen of

groepjes bomen in de openbare ruimte versterken het natuurlijke

beeld. Waterminnende planten, struiken en bomen versterken het

ecologische systeem. De sfeer sluit aan bij de groenstrook langs de

A 28 ter plaatse van het bedrijventrerrein de Arkerpoort.

De centrale as vormt het hart van het bedrijventerrein en is de

hoofd- entree van het bedrijventerrein De Flier. Door de geschei-

den rijbanen, met daartussen een natuurlijke watergang geflan-

keerd door grasbermen en bomen, is een royaal groen profiel

gemaakt, dat recht doet aan de importance van de hoofdentree.

De rijbanen worden uitgevoerd in asfalt, met trottoirs van asfalt,

die voorzien zijn van een lichte slijtlaag. Een bomenlaan comple-

menteert het beeld.

Een watergang is gesitueerd in het midden van de hoofdas. De

hoofdas wordt een bomenlaan. Parkeren in de openbare ruimte is

niet toegestaan en dient op eigen terrein plaats te vinden.

In de overige straten grenst het uit te geven terrein aan de trot

toirs. Langs de oostkant wordt het terrein afgeschermd met een

aarden wal. Op de aarden wal worden inheemse struiken en

bomen geplant.

Parkeren in de openbare ruimte is niet toegestaan en dient op

eigen terrein plaats te vinden.

De gekozen beplanting (bomen, struiken) in De Flier betreffen

soorten die passen bij het veenontginningslandschap.

Aansluitend op het groene profiel is een kwalitatief goed vorm-

gegeven voorruimte van belang voor de beeldkwaliteit en de

samenhang.
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07 DUURZAAMHEID

Er zijn verschillende mogelijkheden om te verduurzamen. Om te

verkennen weike kansen er liggen kan onder andere gebruik wor-

den gemaakt van de website www.kansenbijverkassen.nl.

daarom presteren de panelen beter wanneer ze op een dergelijk

dak zijn gei'nstalleerd. Door plaatsing van een wit of groen dak

vermindert bovendien de koelbehoefte in een bedrijf.

Alle gebouwen moeten voldoen aan de eisen van BENG (Bijna

Energieneutraal Gebouwd) en worden aardgasloos gebouwd. Voor

aardgasloos geldt een uitzondering indien het bedrijf aanneme-

lijk kan maken dat de aardgasaansluiting noodzakelijk is voor het

productieproces.

Zonnepanelen

Aandachtspunten bij het piaatsen van zonnepaneien zijn;

•  een greet dakopperviak zonder schaduw.

•  dakdoorvoeren voor kabels en ieidingen.

•  zones met voldoende draagvermogen

•  markering van deze zones.

Een wit dak of een groen dak is een overweging waard. De effici-

entie van de panelen neemt af naarmate ze hun warmte minder

goed kwijt kunnen. Witte en groene daken zijn minder warm en

Warmte-koude opslag

In de toekomst verwarmen we onze gebouwen zonder het gebruik

van fossiele brandstoffen, Mogelijkheden voor een bedrijfspand

zonder gasaansluiting zijn bijvoorbeeld het inzetten van warmte-

koude opslag (WKO). WKO kan aantrekkelijk zijn indien er naast

een warmtebehoefte, ook een koelbehoefte is. WKO is een

bewezen duurzame techniek voor het energiezuinig koeien en

verwarmen van gebouwen, kassen, bedrijfshallen en industrieen

waarmee besparingen van 30% tot wel 80% op de energiekosten

kunnen worden gerealiseerd.

Groene daken

Een groen dak is een dak met begroeiing en wordt ook wel "ve-

getatiedak" genoemd. Een groen dak kan verschillende vormen

hebben:

•  bij extensieve groene daken is de begroeiing beperkt tot mos-
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sen, vetplanten (sedum), grassen en kruiden. Deze begroeiing

kan zich grotendeels zelf in stand houden en verder ontwikke-

len. Het gewicht van deze daken is relatief gering. Deze daken

zijn niet bedoeld om op te lopen.

•  lichte of eenvoudige intensieve groene daken zijn te vergelij-

ken met kruidenrijke graslanden. Dit type wordt dikwijis niet

als een apart green daktype beschouwd, maar als een over-

gang tussen intensieve en extensieve groene daken.

•  intensieve groene daken zijn vergelijkbaar met tuinen op de

grond en vragen dan ook een vergelijkbaar onderhoud. De be

groeiing bestaat meestai voor een groot dee) uit grassen met

daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen.

Naast een begroeiing kunnen ook paden, terrassen of vijver

aanwezig zijn.

Groene daken hebben diverse voordelen, ze:

•  houden gebouwen in de zomer koeler;

•  dempen geluid;

•  houden regenwater vast, waardoor overbelasting en overstort

van het riooi kan worden voorkomen bij regenvai;

•  maken de omgeving groener, wat kansen biedt voor flora en

fauna; o.a stuifmeel en nestgelegenheid.

•  vangen fijn stof weg en verbeteren daarmee de lokale lucht-

kwaliteit.

Wanden en muren

Ook wanden en muren zijn faunavriendelijker te maken door hier

tijdens de bouw elementen in te verwerken die vogels en insec-

ten kunnen herbergen. Zowel in, als op de wanden zijn er legio

mogelijkheden. Door vogels aan te trekken zoals uilen en roofvo-

gels hebben muizen en ratten gelljk hun natuurlijke vijanden in de

buurt. Zwaluwen en vieermuizen vangen veel insecten weg. En

zaadetende vogels houden de omgeving schoon zodat muizen en

ratten minder snel aanwezig zullen zijn.

Er kunnen vogel- en vieermuiskasten op buitenmuren en -wan

den worden geplaatst. Voorkom een teveel aan buitenverlichting,

vieermuizen en andere nachtdieren hebben hier last van.

Duurzaam materiaalgebruik

Onder duurzaam materiaalgebruik verstaan we zowel het efficient

omgaan met materialen als het toepassen van duurzame bouwma-

terialen. Over dit onderwerp is heel veel informatie te vinden op

internet.

Een zeer efficiente manier om energie te besparen is het toepas

sen van een compact bouwvolume. Hierdoor is er relatief weinig

gevel oppervlak in verhouding met het bouwvolume.
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Compact bouwen wordt onder andere toegepast cm het warmte-

verlies van een bedrijf of kantoor te beperken. Door een kleinere

verliesoppervlakte gaat namelijk minder warmte verloren. Een

kubusvormig gebouw is bijvoorbeeld compacter dan een langge-

rekt, rechthoekig gebouw.

Een duurzame methode om lichtvervuiling en energieverspilling

tegen te gaan is het aanpassen van de buitenverlichting zodat

deze's nachts niet doorlopend brandt (door middel van aanwe-

zlgheidsdetectie) of door reclame of bedrijfsnamen's nachts niet

te verlichten.
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