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1 INLEIDING

commissie Wonen Werk Recreatie en heeft gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. De reacties van de commissie en 
belanghebbenden zijn grotendeels verwerkt in het Definitief 
Beeldkwaliteitplan. De vaststelling van het Beeldkwaliteitplan is 
een bevoegdheid van de Raad. Het Beeldkwaliteitplan vormt een 
herziening van de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied 
Kickersbloem 3 en zal door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
worden gebruikt als toetsingskader. In het plan staan per 
deelgebied, en overkoepelend voor het hele plan, de criteria en 
uitganspunten voor o.a. de gebouwen, hun uiterlijke verschijning 
en de overgangen van privé naar openbaar. 
Voor drie locaties, accenten in het plan (aangegeven met 
een ster) en de zone langs het kanaal, wordt een hoger 
beeldkwaliteitniveau nagestreefd. Om op deze locaties ook echt 
iets bijzonders te kunnen realiseren en de architect hiervoor 
de vrijheid te geven zijn de kaders voor deze accenten minder 
strikt omschreven. Om echter wel de nodige sturing te kunnen 
geven aan de vormgeving en uitstraling van het ontwerp zal het 
plan worden voorbesproken in een kwaliteitsteam. Het overleg 
met het kwaliteitsteam vormt als het ware een vooroverleg voor 
de uiteindelijke beoordeling van het plan door de commissie 
ruimtelijke kwaliteit. Op basis van het advies van het kwaliteitsteam 
bepaalt de commissie ruimtelijke kwaliteit of een bouwplan aan 
het kavelpaspoort/welstandscriteria voldoet. De samenstelling 
van het kwaliteitsteam zal nader worden bepaald.

Opbouw
Het BKP is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in hoofdstuk 2 een 
samenvatting gegeven van het stedenbouwkundig plan en de 
belangrijkste zaken daaruit voor het BKP. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 voor het gehele terrein de 
beeldkwaliteit toegelicht aan de hand van de planlagen die in het 
stedenbouwkundig ontwerp aanwezig zijn. Elke laag behandeld 
één aspect van de beeldkwaliteit. Deze lagen tezamen vormen 
en bepalen het complete beeld van het toekomstige terrein.
De verschillende aspecten zijn: sferen; bouwhoogten; rooilijnen; 
bebouwingspercentage; accenten; kleur- en materiaalgebruik; 
groenstructuur; kavelbegrenzing; parkeren op eigen terrein en 
reclame en uitstalling. In hoofdstuk 4 is een resume gegeven 
van de uitwerking van deze aspecten per kavel. Zo is voor alle 
mogelijke kavels in Kickersbloem 3 een paspoort opgesteld. In 
dit ‘paspoort’ worden alle inrichtingsvereisten en beeldkwaliteit 
eisen nog eens opgesomd en in tekening aangegeven.

Het beeldkwaliteitplan (BKP) sluit nauw aan op het definitief 
stedenbouwkundig ontwerp en bevat een reeks voorschriften 
en aanbevelingen om de beoogde beeldkwaliteit van het 
stedenbouwkundige ontwerp te realiseren. De particuliere, nog 
uit te geven kavels bevinden zich ‘tussen’ het openbare gebied, 
dat het ‘ruimtelijk raamwerk’ van Kickersbloem 3 genoemd kan 
worden. Het wegenstelsel en de groen- en waterstructuur in 
het openbare, niet uitgeefbare deel van het terrein, bepalen in 
belangrijke mate de beeldkwaliteit. Toch zal, ook al is opzet van 
dit raamwerk nog zo robuust, ook het particuliere uitgeefbare 
deel van het terrein voor een belangrijk deel het aanzien van het 
totaal gaan bepalen. Positiever geformuleerd zal, wanneer de 
particuliere kavels in opzet en inrichting aansluiten bij de opzet en 
inrichtingskwaliteit van het openbare gebied, een samenhangend 
geheel ontstaan. Doel van het beeldkwaliteitplan is om die 
beoogde ruimtelijke samenhang die voor elk niveau binnen het 
stedenbouwkundig plan van toepassing is, ‘afleesbaar’ te maken 
voor iedere afzonderlijk uit te geven kavel. 

Op het gehele terrein hoeft niet overal de beeldkwaliteit 
onverminderd hoog te zijn. Langs de stedenbouwkundige 
drager en langs de landschappelijke randen wordt een hoge 
beeldkwaliteit nagestreefd. In het ‘interieur’ van de gebieden die 
door de stedenbouwkundige drager zijn omgeven en begrensd, 
kan deze iets minder zijn. De beeldkwaliteit zal in hoge mate 
bepaald worden door het samengaan van verschillende aspecten. 
Zo zullen voor elk bedrijfskavel bepalingen worden opgenomen 
ten aanzien van de rooilijn, de plaats van de gebouwen op de 
kavel, de maximale bouwhoogte, aanduidingen voor de entree 
van de kavel, het toepassen van erfscheidingen zoals de plaatsing 
van hekwerken en/of groenvoorzieningen als hagen en bomen, 
de situering van het parkeren op eigen terrein, het maximale 
bebouwingspercentage en bepalingen of aanbevelingen die de 
beeldkwaliteit of architectuur van de bedrijfsgebouwen nader 
omschrijven. Het zal duidelijk zijn dat de regels ten aanzien van 
de rooilijnen en bouwhoogten overeenkomen met de benoemde 
waarden in het stedenbouwkundig plan. 

Beeldkwaliteitplan als toetsingskader voor ruimtelijke 
kwaliteit - procedure
Om juist aan de voorkant van het proces meer richting aan 
de kwaliteit van de gebouwde omgeving te bieden is dit 
Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het Ontwerp Beeldkwaliteitplan 
is besproken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de 
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2 RESUME STEDENBOUWKUNIG 
PLAN

De hoofdopzet van het stedenbouwkundige plan bestaat uit een 
door bomenrijen omzoomde centrale groen en waterstructuur 
die min of meer haaks op het Kanaal door Voorne staat. In het 
verlengde hiervan ligt aan de noordzijde van het kanaal door 
Voorne de Oostelijke randweg. Dwars op de doorgaande singel 
die het Kanaal door Voorne visueel verbindt met de zone langs 
de Kreek, ligt een brede watergang die opgespannen ligt tussen 
de Watermanseweg en de Ravenseweg. De Watermanseweg 
tezamen met de Ravenseweg, vormen de fysieke begrenzingen 
van het gehele terrein. De entreeweg en de haaks daarop 
gelegen centrale watergang, delen het gebied in vier min of meer 
afzonderlijke delen. Van de vier delen is het deel tussen de centrale 
watergang en het Kanaal door Voorne, en het deel dat grenst aan 
Kickersbloem 2, robuuster van opzet en is rekening gehouden 
met de omstandigheid dat de verkaveling grootschaliger zal zijn 
dan de twee delen die in het zuidoosten grenzen aan de kreek. Op 
deze manier zal het terrein goed aansluiten bij ‘de maat en schaal’ 
van het landschap en bij het al bestaande, bebouwde gebied. 
Het Kanaal door Voorne en het bestaande Kickersbloem 2 zullen 
een wat grootschaliger bebouwing immers beter ‘verdragen’. De 
aansluiting met de kreek en met het open landschap is zoveel 
mogelijk vormgegeven met landschappelijke ‘middelen’ zoals 
de ‘groene wigvormige’ open ruimten en de grondwallen langs 
de Watermanseweg en de Ravenseweg. Hier zal de bebouwing 
minder dominant zijn in hoogte en vermoedelijk wat kleinschaliger 
van opzet dan in de meer noordelijke delen langs het Kanaal, 
langs de rioolwaterzuivering en de bestaande bebouwing van 
Kickersbloem 2.
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3.1 SFEREN
De verschillende lijnen in het plan die samenvallen met de 
hoofdopzet van het ‘groen-blauwe raamwerk’ kennen ieder een 
eigen sfeer. Deze lijnen begrenzen een zestal ‘kavelunits’ en zijn 
zeer bepalend voor de uiteindelijk beeldkwaliteit van het gehele 
terrein. De sferen ‘Landschap’ en ‘Kreek’ maken specifieke 
overgangen naar het landelijk gebied en de directe omgeving. In 
dit document worden dit de landschappelijke randen genoemd. 
De sfeer van het ‘Kanaal’ vormt hierop een uitzondering gezien de 
beeldbepalende ligging langs het kanaal. De sferen ‘Singel’ voor 
de entreeweg en ‘Vijver’ voor de centrale watergang bepalen de 
omgevingskwaliteit van de stedenbouwkundige drager van het 
terrein.   

3 PLANLAGEN VAN HET BKP

1 Kanaal zone
2 Stedenbouwkundige drager
3 Landschappelijke randen
4 Binnengebied

Daarnaast is er een sfeer die we als de ‘binnengebieden’ van de 
kavelunits (de ‘vakken’ aangeduid met A en B) kunnen duiden. Het 
zijn louter functioneel ingerichte, ‘no-nonsens’ gebieden waar de 
nadruk ligt op een functionele inrichting van het werklandschap. 
Hierbij zijn de uitgiftevlakken A robuuster, grootschaliger, hoger 
en zakelijker dan de vlakken B. Vlakken B zijn juist kleinschaliger, 
lager en hebben een meer terugliggende houding ten opzichte 
van zijn omgeving.
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3.2 GROENSTRUCTUUR
In de tekening Groenstructuur is de inrichtingskwaliteit van deze 
sferen verder geduid. De hoofdstructuur wordt ondersteund in 
de groenstructuur door strakke rijen met bomen in de richting 
van de oude verkaveling aan te brengen. Deze lijnen verbinden 
visueel het kanaal met de kreek. Het open landschap aan de 
Ravenseweg en Watermanseweg wordt door een informele 
groenzone omlijst. 
De weg langs de noordzijde van de centrale watergang tussen 
de Ravenseweg en Watermanseweg wordt omzoomd door een 
strakke bomenrij. Zo ontstaat een meer formele zijde terwijl de 
zuidzijde informeel van opzet is. Daar zijn de bomen onregelmatig, 
op een meer ‘natuurlijke wijze’ geplaatst en verspringt ook de lijn 
van de bebouwing. Zo wordt er een contrast opgevoerd tussen 
de landschappelijke sfeer langs de entreeweg en de kreek die 
een meer ‘natuurlijk’ of toevallig beeld laten zien. 
Op de kavels zelf worden bomenrijen voorgesteld aan de 
achterkant en bij grotere kavels eveneens aan de zijkant. Deze 
bomen voorzien het totale terrein op den duur van groene 
coulissen. Voor deelgebied A wordt gedacht aan bomen van 
de 1e orde die smal opgroeien. Voor deelgebied B wordt 
gedacht aan bomen van de 1e/ 2e orde die smal opgroeien. De 
soorten bomen en beplanting worden nader uitgewerkt in het 
inrichtingsplan. 

3.3 KAVELBEGRENZING

De kavelbegrenzing is afgestemd op de ‘sfeer’ van de twee 
deelgebieden in het plan, het gebied tussen het Kanaal door 
Voorne en de centrale watergang (A) en het gebied tussen de 
centrale watergang en de kreek (B). Het gebied tussen Kanaal 
en de centrale watergang is zakelijker, robuuster en strakker 
vormgegeven. Hier wordt een zone van 2 meter als erfscheiding 
met een strakke blokhaag voorgesteld. Dit zal het beeld en de 
samenhang in het gebied op een pregnante wijze gaan bepalen. 
Voor het gebied tussen kreek-singel en landschap is een 
‘natuurlijker’ beeld gewenst in aansluiting op het meer kleinschalige 
en landschappelijke karakter van dit deelgebied. Hier wordt 
hoofdzakelijk een strook heesterbeplanting voorgesteld van 2 
meter breed, die een losse groeiwijze kent. Het soort beplanting 
wordt nader uitgewerkt in het inrichtingsplan. De randen, met 
uitzondering langs het Kanaal, die aansluiten op het landschap 
worden vormgegeven door een groensingel met (grotendeels) 
een grondwal.
Bij de beplantingskeuze van de hagen, dient rekening gehouden 
te worden met de huismus. De gekozen heestersoorten dienen 
o.a. geschikt te zijn als schuilgelegenheid en verblijfplaats voor 
huismussen.
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3.4 BOUWHOOGTEN
De bouwhoogten sluiten aan bij hetgeen wordt gesteld in het 
stedenbouwkundig plan. De hoogtes zijn bepaald aan de hand 
van de invloed op het bestaande landschap en de wens vanuit 
de markt. Globaal gesproken blijft het langs de randen laag en 
naar mate men meer het terrein in gaat stijgen de bouwhoogten. 
In het hart van het terrein mag de bebouwing hoger zijn. Het 
gebied achter de RWZI kent een maximale bouwhoogte van 18 
meter. Deze maat sluit aan op de hoogte van bestaande bomen.  
Langs het Kanaal door Voorne is de bouwhoogte 9 meter met 
verbijzonderingen tot 15 meter. Het accent langs het kanaal 
mag een maximale hoogte van 24 meter aannemen. Hier wordt 
immers de entree van het terrein gemarkeerd. 
De belangrijke routes langs en door het gebied is een minimale 
bouwhoogte van 8 meter gesteld. Deze minimale hoogtes liggen 
langs het kanaal en de hoofdontsluiting van Kickersbloem 3. Het 
accent langs het kanaal heeft een minimale hoogte van 15 meter.
De accenten aan de Ravenseweg en midden op het terrein 
vervullen een wat andere rol. Hier worden bijzondere overgangen 
gemarkeerd; overgangen tussen verschillende sferen. In het 
geval van de Ravenseweg is dat het begin van het centrale 
waterelement en het open landschap. Midden op het terrein is 
dat de markering van het hoofdverkeerssysteem waar de entree 
vanaf het Kanaal door Voorne wordt ‘afgebogen’ naar het zuiden 
en de aansluiting op de terreinen langs de kreekzone plaatsvindt. 
Beiden sluiten qua hoogte aan op hun directe omgeving.
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3.5 ROOILIJNEN
Uitgangspunt is dat de rooilijnen de hoofdopzet van het gehele 
terrein ondersteunen. Door middel van rooilijnen reguleert men 
de plaatsing van de bedrijfsgebouwen. Dat is uitgewerkt in een 
strakke, continue doorgaande lijn langs de hoofdlaan, entree 
en langs de noordzijde van de vijver. Er geldt een verplichting 
om in de rooilijn te bouwen. Aan de zuidzijde van het centrale 
waterelement treffen we meer verspringende lijnen langs de 
landschappelijk ingerichte, meer informele kanten. Ook hier geldt 
een plicht om in de rooilijn te bouwen.
Binnen in de ‘vakken van bedrijfskavels’ (A en B), langs de 
bedrijfsstraten (waarvan de ligging nog niet is vastgelegd 
om de indeling zo flexibel mogelijk te houden), is een grotere 
vrijheid aangebracht. Hier behoeft men ook niet in de rooilijn 
te bouwen en heeft de plaats op de kavel ruime marges. Door 
tijdens de uitgifte periode vast te houden aan deze opzet en de 
rooilijnbepalingen, kan een krachtige stedenbouwkundige drager 
worden gevormd. De gestippelde lijnen die voor de overige 
terreinen zijn aangegeven laten zien dat de gebouwen ten 
opzichte van elkaar, binnen een zekere marge, kunnen schuiven. 
Hier laten de landschappelijk vormgegeven overgangen of de 
bedrijfsstraten, een meer lossere opstelling toe. 
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3.6 ACCENTEN
De drie gele sterren op de kaart geven aan voor welke kavels 
binnen het plan een uitzondering op de voorgeschreven 
bouwhoogten en gangbare rooilijnen mogelijk is gemaakt en 
waar een hogere bouwhoogte juist wenselijk is. 
De hogere bebouwing op de aangegeven plaats langs het 
Kanaal door Voorne markeert het terrein en de hoofdentree 
van Kickersbloem 3. De specifieke overgang tussen de 
hoofdverkeersstructuur en de landschappelijke omgeving wordt 
gemarkeerd door bijzondere bebouwing (vorm en/of afwijkende 
hoogte) langs de Ravenseweg. Het centrum van het gebied 
waar de hoofdverkeersstructuur naar het zuiden afbuigt, wordt 
gemarkeerd door bebouwing die de verschillende richtingen op 
architectonische wijze articuleert. 

3.7 BEBOUWINGSPERCENTAGES
De bebouwingspercentages geven de maximale en minimale 
hoeveelheid oppervlakte aan van een bedrijfskavel dat mag 
worden bebouwd. Een maximaal bebouwingspercentage tot 
60% is aangegeven langs de groen ingerichte terreindelen langs 
de randen van het gebied. Hier wordt een open en transparante 
structuur nagestreefd. Dit geldt ook voor de randen langs de wig.
Langs de stedenbouwkundige drager en kanaal is een 
‘ondergrens’ aangegeven van 60%, en mag het maximale 
bebouwingspercentage meer bedragen. Deze bepaling zorgt 
voor een strakke, bebouwde rand langs de hoofdstructuur. 
De overige kavels ligt het percentage tussen de 0 en 100%.
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In totaal mag maximaal 20% van de totale oppervlakte van de 
voorgevel in materiaal of kleur afwijken van de achterliggende 
hal.

In de binnengebieden langs de bedrijfsstraten worden minder 
strikte regels voorgeschreven maar de kleurrange van de hallen 
is hier wel van toepassing. Qua materiaal en/ of kleur mogen 
de kantoren ook hier afwijken over maximaal 40% van de totale 
oppervlakte van de voorgevel. 

Parkeren op eigen terrein
Voor parkeren op eigen terrein zijn er twee regimes op 
Kickersbloem 3. Langs de stedenbouwkundige drager en 
kanaal vindt het parkeren plaats aan de zij- en achterkant van 
het kavel naast de gebouwde opstallen. De voorzijde blijft 
daarmee nagenoeg verschoond van geparkeerde auto’s. In de 
binnengebieden en langs de landschappelijke randen is parkeren 
voor bezoekers op de voorterreinen wel toegestaan, met een 
maximaal oppervlakte van 25% van het totale voorterrein. 
Parkeren op of onder de gebouwen wordt aangemoedigd. In het 
plan zijn geen parkeerplaatsen voorzien in de openbare ruimte.

Opslag 
In het BKP zijn regels opgenomen over opslag op het terrein. 
Opslag is alleen toegestaan op het achtererf, vanaf 1 meter achter 
de voorgevelijn. Voor plekken in het zicht en langs belangrijke 
structuren (hoeken, langs het kanaal, de stedenbouwkundige 
drager, de landschappelijke randen en kreek) zijn aanvullende 
criteria gesteld om de opslag aan het zicht te onttrekken 
vanaf de openbare weg. Dit zijn een schijngevel in samenhang 
met het hoofdgebouw ontworpen of een landschappelijke 
beplanting. Deze beplanting moet minimaal de hoogte van de 
opslag evenaren. Hierbij kan gedacht worden aan een elzen- of 
populierenscherm , zoals vaak toegepast rondom boomgaarden.
De hoogte van de opslag is langs de landschappelijke randen, 
achter de grondwallen, gemaximaliseerd op 3 meter. 

3.8 OVERIGE RANDVOORWAARDEN

Gebouwen
De gebouwen op Kickersbloem 3 zijn functioneel en veelal 
doelmatig vormgegeven ten behoeve van o.a. productie en 
opslagruimte. Langs de beeldbepalende openbare ruimte en op 
markante plekken binnen het plangebied dient echter wel sprake 
te zijn van representatieve gevels. Met name langs het Kanaal, de 
stedenbouwkundige dragers en langs de kreek wordt gestreefd 
naar een passende hoogwaardige uitstraling in aansluiting op de 
(inmiddels) bebouwde omgeving en de groene randen. Langs het 
Kanaal en langs de stedenbouwkundige dragers betekent dit dat 
wordt gestreefd naar meer statige begeleidende bebouwing, met 
uitspringende bouwmassa’s. Deze uitspringende bouwmassa’s 
maken deel uit van het ontwerp van het hoofdgebouw en 
zorgen, door afwijkend kleur en/of materiaalgebruik, voor een 
verbijzondering langs de hoofdstructuur. Voor de bebouwing 
die met de voorzijde grens aan de kreek wordt gestreefd naar 
meer kleinschalige en terugliggende bebouwing, met mogelijk 
een overstekende kap of luifel om het horizontale karakter te 
benadrukken. 
Indien sprake is van meerdere gebouwen op het perceel dan 
dient het meest representatieve gebouw in positionering ook 
het meest prominent aanwezig te zijn. De gebouwen dienen qua 
architectuurstijl, kleur en materiaal op elkaar te zijn afgestemd.  

Kleur- en materiaalgebruik
Het kleur- en materiaalgebruik kent (algemeen gezegd) twee 
‘niveaus’ of ‘lagen’. De eerste laag bestaat uit de bedrijfshallen 
die op het terrein gebouwd gaan worden. Deze vormen een zeer 
groot gedeelte van de uiteindelijke bebouwing en zullen in hoge 
mate het beeld gaan bepalen. In het BKP wordt een gedekte 
tint nagestreefd voor de hallen op het terrein. Uitgangspunt is  
grijze tinten in de range van RAL 7001, 7004, 7030, 7032, 
7035-7040 7042, 7044 en 7046. Voor de kantoortjes en de 
entrees van de gebouwen is meer variatie gewenst. Met name 
langs de stedenbouwkundige drager en kanaal van het plan 
worden kantoren nagestreefd van hoge beeldkwaliteit die qua 
kleur en materiaal afwijken van de achterliggende hal. Hier 
worden hoogwaardige, moderne, en deels natuurlijke materialen 
voorgesteld, zoals glas, hout, (natuur- en bak-)steen en staal. 
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Bewegwijzering
Voor het hele terrein wordt één stijl in de bewegwijzering 
ontwikkeld. Dit zal zowel in de openbare ruimte toegepast 
worden als op de eigen kavels. Deze is uniform en is uniek 
voor Kickersbloem. Dat biedt de mogelijkheid op elk kavel bij 
de entree een standaardelement te plaatsen met huisnummer 
en bedrijfsnaam. Op termijn kan overwogen worden dat 
Kickersbloem 1 en 2 ook overgaan op deze bewegwijzering 
(parkmanagement). Dit dient verder uitgewerkt te worden in het 
inrichtingsplan.

Reclame
Voor reclame gelden de volgende criteria:
 • Reclames dienen in hun afmetingen, vorm, kleur, sfeer en 

plaats te worden afgestemd op het architectuurbeeld. 
Tevens dient rekening te worden gehouden met de 
stedenbouwkundige situatie.

 • Reclame dient aan de voorgevel van het gebouw te worden 
bevestigd. (bij hoekpanden is sprake van twee voorkanten). 

 • Reclame boven de bovenste gevellijn (noklijn, dus op het 
dak) is verboden.

 • Reclame dient bedrijfsgebonden te zijn, daarmee is 
verwijsreclame niet mogelijk

 • Lichtreclame boven de 10 meter is niet toegestaan en mag 
niet direct zichtbaar zijn vanuit buiten het plangebied. 

 • Bewegende en reflecterende reclames zijn in principe niet 
toegestaan, mits akkoord door de commissie ruimtelijke 
kwaliteit.

 • Voor aanlichting van gebouwen geldt dat hier terughoudend 
mee moet worden omgegaan, waarbij slechts een gedeelte 
van het geveloppervlak mag worden verlicht. Gevelverlichting 
is niet toegestaan boven de 10 meter gemeten vanaf het 
maaiveld en mag niet direct zichtbaar zijn vanuit buiten het 
plangebied.  

 • Langs de landschappelijke randen is lichtreclame en 
aanlichting van gebouwen verboden.

Basisprincipe maatvoering opbouw

 • Voor het accent aan het Kanaal gelden geen directe criteria. 
Reclame en eventuele gevelverlichting dient te worden 
afgestemd met en goedgekeurd door het kwaliteitsteam en 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.   

 • Vlaggen en banieren zijn uitsluitend toegestaan indien 
plaatsing bepaald is vanuit een ontwerp, passend binnen 
de stedenbouwkundige situatie en qua beeld (grootte en 
aantal) ondergeschikt aan de uitstraling van het gebouw.   

 • Het beplakken van ramen met reclame is verboden, hetzelfde 
geldt voor spandoeken en het opspannen van zeildoeken. 

Installaties
Installaties op het dak zoals koel- en ventilatiesystemen mogen 
maximaal 3,5 meter hoog zijn. Om deze installaties vanaf de 
aanliggende straten grotendeels uit het zicht te houden moeten 
deze 5 meter terugliggen vanaf de dakrand. Tevens moeten deze  
worden bekleed met een terughoudende materialen met een 
neutraal kleurgebruik.
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Inritten
De breedte van de inritten zijn gebaseerd op een trekker met 
oplegger van 16 en 18 meter. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen brede en smalle straatprofielen. In een breed profiel 
is door de grotere afstand vanaf de weg tot aan de kavel een 
smallere inrit mogelijk (zie schema’s). Dit heeft geresulteerd in 
een tweetal basismaten van 9 en 15 meter, die zijn verwerkt in 
de kavelpaspoorten. In veel gevallen is het mogelijk om 2 inritten 
van 9 meter of 1 inrit van 15 meter te maken, zodat de mogelijk 
bestaat om via 1 inrit terug te gaan of via 2 inritten door te rijden 
over de kavel.

Meubilair
In het inrichtingsplan zal een voorstel voor uniform meubilair 
gedaan worden. Zo zullen ook hekwerken hier onderdeel van 
uitmaken. Op het hele terrein wordt het zelfde antracietkleurige 
hekwerk voorgesteld. In het inrichtingsplan zal dit nader 
uitgewerkt worden.

Ecologie 
Kickersbloem 3 bevindt zich op de randen van het landschap. 
Op het terrein worden diverse gebieden ecologisch ingericht. 
Ook op de kavel en aan de gebouwen kunnen ondernemers de 
ecologie een handje helpen. Mussennestgelegenheden aan de 
gebouwen langs de stedenbouwkundige drager zijn hier goede 
voorbeelden van. In het inrichtingsplan zal dit verder uitgewerkt 
worden.
 

Minimale maatvoering inrit bij smal straatprofiel

Minimale maatvoering inrit bij breed straatprofiel
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Uitgangspunten stedenbouwkundige drager

Uitgangspunten secundaire structuur

Uitgangspunten landschappelijke randen
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4 KAVELPASPOORTEN

In de ‘kavelpaspoorten’ zijn de diverse regels voor het gebruik, 
de bebouwing en inrichting van de kavels aangegeven voor 
verschillende soorten kavels die in het gebied voorkomen. Voor 
de kavel en dus ook de kavelpaspoorten is het van belang waar 
de bedrijfskavel zich in het plan bevindt, aan welke hoofdstructuur 
of langs welke lijnen (of sferen) is de kavel gesitueerd. Deze 
lijnen kunnen bestaan uit wegen, watergangen, landschappelijke 
zones, etc. Deze lijnen en zones zijn weergegeven in de naast 
liggende kaarten. Voor elke van deze zones en lijnen gelden 
diverse regels en inrichtingsvoorschriften die verband houden 
met de algehele opzet van het stedenbouwkundig plan. Elk kavel 
moet voldoen aan de eisen die genoemd zijn bij een aanpalende 
lijn. Soms zal een kavel door meerdere, verschillende lijnen 
begrensd worden. Dan gelden per zijde van de kavel de eisen 
die de betreffende lijn ‘met zich meevoert’. In de legenda zijn de 
lijnen hiërarchisch geordend. Dat wil zeggen dat de bovenste 
lijnen het meest belangrijk zijn en altijd voorgaan op een lijn die 
lager in de orde staat. 
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STEDENBOUWKUNDIGE DRAGER

Er geldt een verplichting om in de rooilijn 
te bouwen. De voorgevelbreedte van het 
(hoofd)gebouw, niet zijnde containers, 
moet minimaal 60% van kavelbreedte 
bedragen. De rooilijn ligt op 8 meter uit de 
kavelgrens. Kantoorvolumes of bouwdelen 
mogen maximaal 2 meter ‘uitspringen’ om 

aldus de bijzondere functie te accentueren. De breedte van de 
uitspringende bouwmassa is maximaal 50% van de voorgevel 
van het achterliggende gebouw. De hoofdvolumes staan keurig 
in het gelid en formeren wanden langs de stedenbouwkundige 
drager in het plan. Aan de straatzijde geldt een verplichting 
om blokhagen of heesters (2 meter breed) als erfscheiding te 
planten. Plaatsing van hekwerken dient te geschieden achter de 
voorgevel rooilijn op 9 meter van de kavelgrens aan de voorzijde. 
De maximale bouwhoogte is afhankelijk van de situatie en zijn in 
het bouwhoogteschema vastgelegd. Ruimte voor het parkeren 
(voor bezoekers en personeel) is hoofdzakelijk naast en achter 
de opstallen gesitueerd. 
De loading docks bevinden zich in de zijgevel of achtergevel. 
Aan de achterzijde van de kavel, op maximaal 2 meter uit 
de erfgrens, wordt boombeplanting aangebracht met een 
plantafstand varierend tussen de 3 en 5 meter.
Kavels met een grotere breedte dan 40 meter dienen eveneens 
aan één zijde op maximaal 2 meter uit de erfgrens loodrecht op 
de hoofdontsluitingsweg, een bomenrij aan te brengen.
Per kavel is één entree voorzien maximaal 9 meter breed. Voor 
kavels met een kavelbreedte groter dan 40 meter is een tweede 
in- of uitgang toegestaan.

Het bebouwingspercentage van de kavel is afhankelijk van de 
situatie en zijn in het schema vastgelegd.



REFERENTIEBEELDEN VOOR DE 
STEDENBOUWKUNDIGE DRAGER
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KAVELS LANGS ZONE KANAAL 
DOOR VOORNE

Het streven is om langs deze rand een 
geheel met een wat ‘lossere bebouwing’ 
te verkrijgen, maar met een stevige basis. 
De rooilijn is getrapt, de noordhoek van de 
hal ligt op de vaste 10 meter lijn. Hierbij 
is de voorgevelbreedte van het (hoofd)
gebouw, niet zijnde containers, minimaal 
60% van kavelbreedte. Kantoorvolumes 

mogen maximaal 4 meter overkragen t.o.v. de voorgevelrooilijn 
met een maximale breedte van 50%. Ter plaatse van dit accent is 
de bomenrij in het openbaargebied onderbroken, om het zicht op 
het kantoorvolume mogelijk te maken. De maximale bouwhoogte 
voor de hallen bedraagt 9 meter met een minimum van 8 meter 
De maximale hoogte voor de opbouw is 15 meter. De entree 
van de kavels bevindt zich aan de achterzijde, de bedrijfsstraten 
verzorgen de toegang tot deze terreinen. De maximale 
bouwlengte langs de kanaalzijde wordt beperkt door het visueel 
doorzetten van de dwarsstraten. Plaatsing van hekwerken vindt 
plaats op 11 meter van de kavelgrens aan de voorzijde, ruim 
achter de voorgevelrooilijn. Er geldt de verplichting om aan de 
voorzijde een groene bomensingel te planten met een breedte 
van minimaal 3 meter. Kavels met een grotere breedte dan 40 
meter, dienen aan tenminste één zijde op maximaal 2 meter 
uit de erfgrens een bomenrij te planten, min of meer loodrecht 
op de richting van het Kanaal door Voorne, met een maximale 
plantafstand van 5 meter.
Het bebouwingspercentage van de kavel is minimaal 60%.

Vanwege de bijzondere ligging vallen deze kavels ook onder de 
begeleiding van het kwaliteitsteam en de commissie ruimtelijke 
kwaliteit. De plannen voor deze kavels worden in overleg met 
kwaliteitsteam en de commissie ruimtelijke kwaliteit uitgewerkt.
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KAVELPASPOORT GROENE 
RANDEN

De bebouwing langs de vijver, groene 
wiggen en (deels) langs de kreek liggen 
verder terug. De voorgevelrooilijn bevindt 
zich op 16 meter uit de kavelgrens aan 
de voorzijde. De kantoorvolumes mogen 
maximaal 6 meter naar voren komen tot 
10 meter van de voorzijde kavelgrens. Een 

sterk verspringende bebouwingsrand binnen de aangegeven 
grenzen is hier het beoogde beeld.
De maximale bouwhoogte is afhankelijk van de situatie en zijn in 
de bouwhoogte schema vastgelegd.
De voorzijde van de kavel wordt voorzien van een heesterstrook 
van 2 meter breed.
Hekwerk bevindt zich op 1 meter van de voorgevelrooilijn (17 
meter van voorzijde kavel).
Het parkeren vindt plaats naast of achter de bebouwing. 
Bezoekers parkeren aan de voorzijde is in bescheiden mate 
toegestaan, maximaal 25% van de oppervlakte. De loadingdocks 
bevinden zich aan de zij- of achterzijde van de bouwvolumes. Het 
bebouwingspercentage is afhankelijk van de situatie en zijn in 
het schema vastgelegd. 
Aan de achterzijde van de kavel, op maximaal 2 meter uit 
de erfgrens, wordt boombeplanting aangebracht met een 
plantafstand varierend tussen de 3 en 5 meter.
Kavels met een grotere breedte dan 40 meter dienen eveneens 
aan één zijde op maximaal 2 meter uit de erfgrens loodrecht op 
de hoofdontsluitingsweg, een bomenrij aan te brengen.
Per kavel is één entree voorzien maximaal 9 meter breed. Voor 
kavels met een kavelbreedte groter dan 40 meter is een tweede 
in- of uitgang toegestaan.
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KAVELS ONTSLOTEN VANUIT DE 
BEDRIJFSSTRAAT

De voorgevel rooilijn bevindt zich tot 6 
meter uit de voorzijde kavelgrens. De 
gebouwen behoeven niet in de rooilijn te 
worden geplaatst en mogen tot 40 meter 
‘naar achteren’ wijken. 
Hekwerken dienen 1 meter achter de 
voorgevel te worden geplaatst.

Laden en lossen (loading docks) mag aan de voorzijde maar 
het liefst zoveel mogelijk aan de achter- of zijzijde van het 
bouwvolume. 
Parkeren dient zoveel mogelijk aan de achter- of zijzijden van 
de opstallen te worden gesitueerd. Maximaal één entree van 
maximaal 15 meter of 2 van maximaal 9 meter is toegestaan. Per 
40 meter mag een extra entree worden gerealiseerd.
Aan de achterzijde van de kavel, op maximaal 2 meter uit de 
erfgrens, wordt boombeplanting aangebracht.
Kavels met een grotere breedte dan 40 meter dienen eveneens 
aan één zijde op maximaal 2 meter uit de erfgrens loodrecht op 
de hoofdontsluitingsweg, een bomenrij aan te brengen.
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KAVELS ACHTER GRONDWAL

De groene wallen omzomen de 
bedrijfskavels zodat de beeldkwaliteit 
in hoge mate wordt bepaald door het 
grondlichaam met beplanting. Een 
vrijere indeling van de kavel is daarom 
ook toegestaan. De bebouwing is met 
de achter- of zijkant gesitueerd naar de 
groene wal. De kavels worden ontsloten 

vanuit de bedrijfsstraten. De bepalingen die daar gelden zijn 
eveneens op deze kavels van toepassing. De gebouwen langs de 
grondwal kennen een minimale rooilijn van 16 meter gerekend uit 
de erfgrens, om de ruimte aan de kreek en het landschap zo ruim 
mogelijk te houden. Een uitzondering hierop is een klein stuk aan 
de Ravenseweg, aansluitend op de bestaande bedrijventerrein  
is de afstand daar 10 meter (zie schema). Opslag langs de 
groene wal is tot maximaal 3 meter toegestaan. Kavels met een 
grotere breedte dan 40 meter dienen aan één zijde op maximaal 
2 meter uit de erfgrens loodrecht op de hoofdontsluitingsweg, 
een bomenrij aan te brengen.
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KAVELS HOEK ENTREE-AS EN 
BEDRIJFSSTRAAT

De kavels bevinden zich zowel langs 
de entree as, een van de belangrijkste 
hoofdstructuren in het plan, als langs 
een (nog vast te leggen) bedrijfsstraat. 
De regels die gelden voor de 
stedenbouwkundige drager gaan voor ten 
opzichte van de regels die gelden bij een 

bedrijfsstraat. De voorzijde is gericht naar de stedenbouwkundige 
drager. De tekening geeft de regels weer die op een dergelijke 
hoek van toepassing zijn.

Paspoort entree-as + bedrijfsstraat = paspoort hoek
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KAVELS HOEK VIJVER EN GROENE 
WIG

De kavels bevinden zich zowel langs 
de vijver, een van de belangrijke 
hoofdstructuren van het plan, als langs de 
groene wig. Hier gelden dezelfde regels 
als het vorige voorbeeld. De voorzijde 
bevindt zich hier in de hoek van de kavel 
De tekening geeft de regels weer die op 

een dergelijke hoek van toepassing zijn.

Paspoort landschap + landschap = paspoort hoek
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KAVELS HOEK BEDRIJFSSTRATEN

Deze kavels hebben als gevolg van 
de nagestreefde flexibiliteit in het plan 
een zeer vrije indelingsmogelijkheid. 
Niettemin gelden er nog steeds de eerder 
geformuleerde eisen ten aanzien van 
de erfbegrenzing (boombeplanting en 
hagen), de entrees en de plaatsing van 

de hekwerken. Het bebouwingspercentage is maximaal en de 
ligging van de rooilijn ligt vast. 

Paspoort bedrijfsstraat + bedrijfsstraat = paspoort hoek
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DE DRIE ACCENTEN

Voor drie locaties die op de kaart 
zijn aangegeven wordt een hoger 
beeldkwaliteitsniveau nagestreefd. In 
het BKP wordt er voor gekozen om 
hier meer verantwoordelijk en vrijheid 
bij de ontwikkelende partij neer te 
leggen. De ontwikkelende partij is 
verplicht een geregistreerd architect 
in de arm te nemen. Dit gebeurd voor 

het maken van een ontwerp voor zijn gebouw. Het gebouw moet 
passen binnen de kaders die gesteld zijn. De kaders voor deze 
drie kavels zijn ruim gesteld en vooral in de verbeeldende zin 
opgesteld. De architect dient in overleg met het kwaliteitsteam 
een plan op te stellen. Het kwaliteitsteam zal sturen op de 
gewenste beeldkwaliteit op deze plek.
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KAVELPASPOORT ACCENT KANAAL

Langs het kanaal zal dit poortgebouw een 
bouwwerk zijn wat de hoofdentree van 
Kickersbloem 3 markeert. Het gebouw 
moet een duidelijk hoogte accent krijgen 
met een minimale hoogte van 15 meter tot 
maximaal 24 meter. Het gebouw staat op 
een plint van maximaal 9 meter hoog. Het 
gebouw kent twee duidelijke voorzijde, 

naar het kanaal en naar de entreeweg. Het staat de architect vrij 
hoe hij met vormgeving een markante articulatie aan het gebouw 
geeft. Het gebouw moet wel een zakelijke, moderne uitstraling 
krijgen die aansluit op de ambitie van het totale terrein. 
De rooilijnen langs het Kanaal door Voorne en de singel liggen op 
respectievelijk 10 en 8 meter uit de kavelgrens. Ter plaatse van de 
hoek is een overbouwing zeer goed voorstelbaar in een hoekige 
vorm.  Een verbijzondering van de waterlijn zou de toegang tot 
Kickersbloem 3 nog meer benadrukken. Het bedrijfsgebouw zou 
dan met de ‘voeten’ in het water kunnen staan waardoor het 
gebouw een zeker aanzien verkrijgt. Het bebouwingspercentage 
is hier opgevoerd tot 60% of meer. De toegang tot de kavel 
vindt plaats vanaf de entreeweg. Parkeren, laden en lossen 
uit het zicht, aan de achter- of zijzijde (niet kanaalzijde) van de 
gebouwen. De eerder genoemde erfgrensbeplanting regels zijn 
hier eveneens van kracht.
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KAVELPASPOORT ACCENT HART 

Om de samenkomst het centrale 
waterelement en hoofdentree as te 
dramatiseren heeft de kavel op dit 
‘kruispunt’ afwijkende uitwerkingsregels 
gekregen. Dit gebouw moet zich 
gedragen als een “parel in een oester”. 
Het gaat niet om de grootte waarmee het 

gebouw markant moet zijn, maar om zijn verschijningsvorm. Een 
bijzondere vormgeving en materialen maken het gebouw markant. 
Het gebouw gaat een interactie aan met het water en met het 
feit dat het op een kruispunt staat. Transparantie in constructie 
en materialen (bijv. glas) zijn voorwaarden voor het gebouw. De 
uiteindelijke architectonische uitwerking en modellering van de 
bouwmassa’s is in eerste instantie een zaak van de architect. 
De rooilijn ligt nog niet vast maar het gebouw zal ten opzichte 
van de overige bebouwing aan het centrale waterelement naar 
achteren liggen om ruimte te creëren aan het water en op het 
kruispunt. De kavel onbebouwd laten of het water daar ‘omzetten’ 
en zo voor een deel de kavel dus verkleinen, het behoort tot de 
mogelijkheden. Hier is een bebouwingspercentage toegestaan 
van 0-100% van het kaveloppervlak.
De eerder genoemde erfgrensbeplanting regels zijn hier 
eveneens van kracht. 
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KAVELPASPOORT HOEK 
RAVENSEWEG EN VIJVER

Dit gebouw staat op de rand van het 
landschap en markeert de entree 
van Kickersbloem 3 komende vanaf 
Kickersbloem 1 en 2. Het gebouw 
neemt “de (groene) kleur” aan van 
het landschap. Het markante karakter 
ontleent het gebouw zich aan een sterk 

groen en duurzaam karakter. De zijde aan de Ravenseweg wordt 
groen ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld door de grondwal die langs 
de Ravenseweg ligt, wordt opgenomen tegen het gebouw. Er 
kan eveneens gedacht worden aan groene daken of gevels. De 
noordwestzijde  van het gebouw en kavelinrichting heeft een 
sterke relatie met het water. 
Hier geldt dat de bebouwing ten opzichte van de rooilijn langs 
de zuidzijde van de singel naar voren springt. De rooilijn aan de 
zuidzijde en noordoost zijde is bepaald op zes meter uit de kavel. 
Er geldt een verplichting om in de zuidwest hoek van de kavel 
in de rooilijn te bouwen. Het gebouw kan op de grond staan, 
in het water of op pilaren opgeheven van de grond. Het is een 
relatief smal en langgerekte kavel waar minimaal 60% van het 
kaveloppervlak bebouwd moet worden.
De eerder genoemde erfgrensbeplanting regels zijn hier 
eveneens van kracht. 
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