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  Inleiding
	 	 Het	Bureau	Bedrijvenlocaties	Oostboog	streeft	ernaar	een	breed	scala	van	

vestigingskwaliteiten	voor	bedrijfsactiviteiten	te	bieden.	Diversiteit	wordt	
geboden	in	de	ligging	van	de	bedrijvenlocaties,	de	grootte	van	percelen	en	
in	de	aard	van	de	toe	te	laten	bedrijfsactiviteiten,	alsmede	in	de	eisen	die	
ten	aanzien	van	de	beeldkwaliteit	worden	gesteld.

	 	 In	de	beeldkwaliteitvisie	zijn	de	identiteiten	van	de	verschillende	bedrijven-
locaties	op	hoofdlijnen	in	beeld	gebracht.	Deze	identiteiten	zijn	nader	
uitgewerkt	in	beeldkwaliteitplannen	per	bedrijvenlocatie.		

	 	 De	functie	van	deze	beeldkwaliteitplannen	is	om	te	zorgen	dat	de	ruim-
telijke	bedoelingen,	die	worden	nagestreefd	in	de	beeldkwaliteitvisie,	ook	
feitelijk	in	de	welstandscriteria	geregeld	worden.	Hierbij	is	ook	nadrukkelijk	
rekening	gehouden	met	de	specifieke	aspecten	van	zichtlocaties.

	 	 De	beeldkwaliteitplannen	spelen	in	op	de	locatiespecifieke	eigen-
schappen.	Dat	betekent	dat	bedrijvenlocaties	zijn	ingedeeld	in	
beeldkwaliteitzones.	Van	elke	beeldkwaliteitzone	worden	de	volgende	
onderdelen	beschreven.
•	 Beleidsintenties.
•	 Karakter	openbare	ruimte.
•	 Samenhang	en	differentiatie	tussen	de	bebouwing.
•	 Welstandscriteria.
•	 Excessenregeling.

		 	 De	welstandscriteria	volgen	de	indeling	van	de	welstandsnota’s	van	de	
gemeenten	Menterwolde	en	Veendam:	Plaatsing	op	het	perceel,	Hoofd-
vorm	van	de	bebouwing,	Aanzicht	van	de	gevels	en	Opmaak	van	de	gevels	
(waaronder	reclame).	Daarnaast	speelt	de	inrichting	van	het	bedrijfs-
perceel	met	hekwerken,	inritten,	parkeeroplossingen	en	opslag	een	rol.

	 	 De	beeldkwaliteitplannen	zullen	als	welstandsnota’s	in	de	zin	van	
artikel	12a	van	de	Woningwet	ter	vaststelling	aan	de	gemeenteraden	
van	Menterwolde	en	Veendam	worden	aangeboden	en	daarmee	als	
toetsingskaders	voor	de	welstandsbeoordeling	dienen.	
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	  1. Gouden Driehoek
	 beleidsintenties	 Het	beleid	voor	de	Gouden	Driehoek	is	er	op	gericht	zich	te	ontwikkelen	

tot	een	aantrekkelijk	en	hoogwaardig	bedrijvenpark	waarbinnen	verschil-
lende	ambitieniveaus	nagestreefd	worden.	Overeenkomstig	met	de	
identiteitbepaling	in	de	beeldkwaliteitvisie	voor	de	Gouden	Driehoek	wordt	
voor	het	gebied	een	beeldkwaliteitzonering	gesteld,	die	gebaseerd	is	op	de	
volgende	ligging.

	 	 1.1.	 Zichtlocatie	A7-reeks.
	 	 1.2.	 Zichtlocatie	De	kleurrijke	boog	(A7/N33).
	 	 1.3.	 Bedrijvenpark.
	 	 1.4.	 Dorpse	menging.

 1.1. Zichtlocatie A7-reeks

	 	 Op	beide	zichtlocaties	langs	de	A7	presenteert	de	Gouden	Driehoek	zich	
prominent	aan	de	buitenwereld.	Voor	deze	zichtlocatie	is	het	beleid	gericht	
op	regionale	en	bovenregionale	bedrijven.	De	beeldkwaliteitcriteria	sluiten	
in	de	basis	aan	op	de	al	gerealiseerde	bebouwing	in	het	westelijke	deel,	
maar	zijn	aangescherpt	en	leiden	tot	een	hogere	beeldkwaliteit	voor	de	
nieuwe	bebouwing	in	deze	reeks.	De	nadruk	ligt	op	een	rustig	totaalbeeld	
langs	de	A7.

 karakter openbare ruimte De	openbare	ruimte	is	erop	gericht	het	groene	karakter	van	de	zone	langs	
de	A7	te	versterken.	Door	middel	van	een	bomenrij,	een	brede	groene	
strook	en	een	watergang	(die	ter	plaatse	van	de	noord-zuid	lopende	
watergangen	wordt	vergroot	tot	watercirkels)	wordt	de	structuur	van	het	
bedrijventerrein	en	de	groeninrichting	gemaakt.	Dit	schept	een	rustig	en	
groen	kader	voor	de	bedrijven	die	zich	hier	vestigen.	

	 	 In	het	kader	van	de	representativiteit	van	de	zichtlocatie	verdient	het	aan-
beveling	de	openbare	ruimte	van	deze	groene	zone	met	zorg	en	aandacht	
uit	te	voeren.	Ter	plaatse	van	de	watercirkels	kunnen	inrichtingselementen	
(verlichtingsobjecten)	worden	gebruikt,	die	een	ruimtelijk	accent	bieden	in	
het	wegbeeld	zowel	vanaf	de	A7	als	vanaf	de	Weg	der	Verenigde	Naties.

 samenhang en differentiatie De	zichtlocatie	vormt	een	reeks	van	circa	twintig	bedrijfsgebouwen,	waar-
bij	de	ritmiek	en	variatie	wordt	bepaald	door	de	individuele	gebouwen.	De	
individuele	architectonische	kwaliteit	is	daarom	belangrijk.	De	gewenste	
onderlinge	samenhang	van	de	bedrijfsgebouwen	wordt	vooral	verkregen	
door	het	kleurgebruik	op	elkaar	af	te	stemmen.	

	 	 Tezamen	met	een	zorgvuldig	ingerichte	openbare	ruimte	geeft	de	reeks	
van	losse	bedrijfsgebouwen	uitdrukking	aan	de	representativiteit	van	de	
zichtlocatie.	De	nadruk	ligt	op	een	rustig	totaalbeeld	langs	de	A7.

  plaatsing
•	 De	voorgevel	evenwijdig	aan	de	A7/ontsluitingsweg	situeren.
•	 De	gevel	van	het	bedrijfsgebouw	in	de	verplichte	rooilijn	situeren,	12	

meter	van	de	perceelgrens,	om	parkeren	op	het	voorterrein	mogelijk	te	
maken.

•	 Andere	bedrijfsgedeeltes	en	opslag	(afgeschermd)	achter	op	de	kavel.
 
  hoofdvorm

•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	een	neutrale	rechthoekige	vorm,	
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kleurgebruik	in	donkergrijze,	lichtgrijze	
of	witte	kleurstelling

representatieve	gevel:	transparant	en	
lichtdoorlatend	karakter;	materiaal-
gebruik	metaal	en	glas



met	hierbinnen	verbijzonderingen	naar	aanleiding	van	representatieve	
eisen	of	ter	plaatse	afwijkende	functies.	Een	licht	hellend	of	licht	ge-
bogen	dakvorm	is	toegestaan.

•	 In	de	bouwmassa	de	kantoor-	en	productiefuncties	met	elkaar	
integreren.

•	 Voor	het	bestaande	(deels	uitgevoerde)	westelijke	deel	geldt	dat	de	
bouwhoogte	kan	variëren	tussen	7,5	-	15	meter.	Voor	het	nieuwe	
oostelijke	deel	geldt	dat	ook.

 
  aanzicht

•	 Representatieve	gevels	naar	de	weg	gericht.
•	 Aan	de	zijde	van	de	weg	dient	de	gevel	een	representatief	karakter	te	

hebben	(representatieve	functies:	entree,	kantoorgedeelte,	showroom).	
•	 In	de	bouwmassa	de	kantoor-	en	productiefuncties	zoveel	mogelijk	met	

elkaar	integreren.
•	 Per	bedrijfsgebouw	een	individuele	uitstraling.

 
  opmaak

•	 De	hoofdmassa	heeft	een	donkergrijze,	lichtgrijze,	witte	of	hiermee	
vergelijkbare	kleurstelling.

•	 De	toepassing	van	signaalkleuren	wordt	afgeraden.	Ook	de	kleur	van	
de	kozijnen	en	deuren	dient	te	passen	in	bovenomschreven	kleuren-
schema.

•	 Het	materiaalgebruik	bestaat	hoofdzakelijk	uit	metaal	(platen)	en	glas.	
Een	ondergeschikte	toepassing	van	baksteen	is	toegestaan	in	dezelfde	
tinten.

•	 De	representatieve	gevel	heeft	bij	voorkeur	in	zijn	geheel	een	(half)	
transparant,	lichtdoorlatend	karakter.

•	 De	detaillering	van	het	gebouw	is	sober	en	functioneel.
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 In	deze	representatieve	zone	zijn	geen	hekken	of	muren	vóór	de	

voorgevel	toegestaan.	Indien	er	wel	behoefte	is	om	het	eigen	perceel	
af	te	schermen,	kan	dat	door	middel	van	hagen.	Deze	haag	mag	vóór	
de	voorgevel	maximaal	1,00	meter	hoog	zijn.	Een	erfafscheiding	op	de	
zijdelingse	perceelgrens	vóór	de	voorgevel	mag	dus	ook	maximaal	1,00	
meter	hoog	zijn.			

•	 Indien	er	parkeerplaatsen	vóór	de	voorgevel	worden	aangelegd,	dienen	
deze	aan	het	zicht	onttrokken	te	worden	door	middel	van	een	haag.	
Deze	haag	heeft	een	breedte	van	ten	minste	1	meter.	Grote	parkeer-
voorzieningen	worden	gecompartimenteerd	door	middel	van	hagen.	

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	
de	inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	
aantoonbaar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	afhandeling	van	goederen	dient	
plaats	te	vinden	achter	de	voorgevellijn.

  excessenregeling 
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 weinig	transparantie	van	de	representatieve	gevel;
•	 zichtbare	opslag	op	het	terrein	vanaf	de	openbare	weg.
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 1.2. Zichtlocatie De kleurrijke boog (A7/N33)

	 	 Op	beide	zichtlocaties	langs	de	A7	presenteert	de	Gouden	Driehoek	zich	
prominent	aan	de	buitenwereld.	Voor	deze	zichtlocatie	langs	het	toe-
komstige	klaverblad	is	het	beleid	gericht	op	regionale	en	bovenregionale	
bedrijven.	De	beeldkwaliteitaspecten	zijn	gericht	op	wandwerking	van	de	
expressieve,	kleurrijke	bedrijfspanden	langs	het	waterbekken,	waardoor	
een	specifiek	en	opvallend	bebouwingsbeeld	ontstaat	voor	deze	bedrijven-
locatie	die	het	“visitekaartje”	wordt	voor	alle	bedrijvenlocaties	Oostboog.	

 karakter openbare ruimte Het	waterbekken	wordt	als	middel	ingezet	om	het	beeld	van	de	openbare	
ruimte	langs	het	klaverblad	te	bepalen.	Het	is	van	belang	de	inrichting	
van	de	openbare	ruimte	rondom	het	klaverblad	met	zorg	en	aandacht	
uit	te	voeren.	De	compositie	van	de	twee	waterbekkens,	klaverblad,	dijk	
met	bomen	en	de	nieuwe	brug	over	het	Winschoterdiep	vormt	een	beeld-
bepalend	landschappelijk	beeldmerk	voor	het	bedrijvenpark.	De	grote	
schaal	van	het	ensemble	is	essentieel	om	op	te	vallen,	de	grotere	afstand	
van	de	bebouwing	tot	aan	het	klaverblad	maakt	de	bebouwing	juist	extra	
goed	zichtbaar.	De	invulling	van	de	bekkens	(geheel	of	gedeeltelijk	water	
of	beplanting)	moet	nog	worden	bepaald,	evenals	de	uiteindelijke	af-
metingen.	Indien	nodig	bieden	collectieve	parkeervoorzieningen	langs	de	
boog	mogelijkheden	voor	het	bezoekersparkeren.

 samenhang en differentiatie Deze	locatie	geeft	uitdrukking	aan	de	herkenbaarheid	van	het	bedrijven-
park	op	de	schaal	van	de	hele	A7	en	N33.	Daarom	wordt	samenhang	
gezocht	op	de	grote	schaal,	op	de	schaal	van	het	waterbekken.	Dit	wordt	
bereikt	door	(grotere)	bedrijfsgebouwen	een	doorgaande	bebouwingswand	
te	laten	vormen	langs	het	waterbekken.	Per	bedrijf	loopt	de	voorgevel	door	
in	muren	(met	poorten)	van	kavelgrens	tot	kavelgrens.	Door	alle	bedrijfs-
gebouwen	tezamen	wordt	zo	een	doorgaande	bebouwingswand	gevormd.	
Deze	bebouwingswand	krijgt	een	sterke	differentiatie	door	een	kleurrijke,	
expressieve	architectuur	van	elk	bedrijfsgebouw	en	de	wisselende	bouw-
hoogtes.	Per	bedrijf	wordt	het	architectonische	beeld	beoordeeld	op	de	
ruimtelijke	en	architectonische	impact	op	de	totale	compositie.	Bij	een	
invulling	met	slechts	enkele	zeer	grote	bedrijven	moet	beoordeeld	worden	
of	de	ontwerpen	krachtig	genoeg	zijn	om	de	grote	schaal	van	de	boog	aan	
te	kunnen.	

  plaatsing  
•	 Hoogwaardige	stedenbouwkundige	inpassing	van	het	gebouw	georiën-

teerd	op	het	waterbekken	en	klaverblad.
•	 De	voorgevel	in	de	verplichte	bouwgrens	evenwijdig	aan	het	ovalen	

waterbekken	situeren.	Op	deze	wijze	wordt	een	boog	gemaakt	van	
bedrijfsgebouwen	langs	het	waterbekken.	

•	 Opslag	achter	de	voorgevel.
 
  hoofdvorm

•	 Bijzonder	architectonisch	vormgegeven	volumes	van	de	bedrijfs-
gebouwen	als	aansprekende	herkenningspunten.

•	 De	hoofdvorm	van	de	bedrijfsgebouwen	is	een	gebogen	bouwvolume,	
waarbij	delen	een	eigen	vorm	en	verschillende	hoogtes	kunnen	
aannemen.

•	 Ontwerpmiddel:	een	doorgaande	gevel	(hierna	te	noemen	voorgevel)	
met	een	wisselende	bouwhoogte	over	de	volledige	breedte	van	de	
kavel.	Deze	voorgevel	wordt	deels	gevormd	door	de	voorgevel	van	het	
gebouw	en	deels	door	verbindende	muurstukken/toegangspoorten.	De	
bouwhoogte,	ook	van	de	muurstukken/toegangspoorten	is	minimaal	
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zichtlocatie	langs	het	klaverblad:
Voorbeelden	van	bijzonder	archi-
tectonische	gebouwen

situatiefoto	N33	ter	plaatse	van	de	kruising	met	de	A7



7.50	meter.	Voor	circa	40%	van	de	voorgevellengte	geldt	een	minimale	
bouwhoogte	van	10	meter.

•	 Het	ontwerp	van	de	bedrijfsgebouwen	moet	worden	gemaakt	door	een	
erkende	geregistreerde	architect.

  aanzicht
•	 Ontwerpmiddel:	de	voorgevel	per	bedrijf	vormt	tezamen	met	de	andere	

bedrijfsgebouwen	een	doorgaande	bebouwingswand	met	wisselende	
hoogtes	en	vormgeving.

•	 De	voorgevel,	muurstukken	en	toegangspoorten	zijn	geïntegreerd	in	
één	architectonisch	ontwerp.

•	 Openingen	in	de	voorgevel	voor	verkeer	maximaal	6	m	breed	en	5	m	
hoog.	

•	 De	voorgevel	gericht	op	het	waterbekken	dient	een	bijzonder	sprekend	
en	representatief	karakter	te	hebben.	

•	 Beoordeling	van	de	gevelcompositie:	contrasten	en	grote	variatie	in	
gevelbeelden	van	de	verschillende	bedrijfsgebouwen	zijn	mogelijk,	maar	
als	een	te	grote	onevenwichtigheid	in	de	reeks	ontstaat	(door	bijvoor-
beeld	kleurstelling	of	bouwvolume)	kan	dit	aanleiding	zijn	om	aanpas-
singen	van	het	ingediende	ontwerp	te	vragen.

  opmaak
•	 De	bebouwing	vormt	een	bijzonder	architectonisch	beeld	waarbij	opval-

lend	kleurgebruik	gevraagd	wordt.	De	beoordeling	van	materiaalkeuze	
en	kleurgebruik	volgt	uit	de	expressieve	waarde	van	het	gebouw	en	zijn	
in	beginsel	vrij.

•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	
in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 In	deze	representatieve	zone	zijn	geen	hekken	voor	de	voorgevel	

toegestaan.	
•	 Voor	de	overgang	openbaar	-	privé	dient	een	openbare	groenstrook	

tussen	de	ontsluitingsweg	en	de	voorgevel.
•	 Ruimte	voor	eventueel	gewenst	bezoekersparkeren	in	het	openbaar	

gebied	langs	de	ontsluitingsweg,	eigen	parkeerplaatsen	op	het	eigen	
erf	achter	de	voorgevel.

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	
inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Opslag	en	laden	&	lossen	dient	plaats	te	vinden	achter	de	voorgevel.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen	of	naamsvermeldingen;
•	 te	weinig	expressie	om	kwaliteit	te	geven	aan	de	bebouwingswand;
•	 als	het	ontwerp	grote	onevenwichtigheid	in	de	totale	bebouwingswand	

brengt.		
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bestaande	bebouwing bedrijvenpark:	voorbeelden	van	neutrale	bedrijfsgebouwen

bedrijvenpark

bedrijvenpark

Legenda

spoorlijn
waterstructuur

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting
fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

1.3

1.3



 1.3. Bedrijvenpark

 karakter openbare ruimte De	openbare	ruimte	wordt	voornamelijk	bepaald	door	het	orthogonale	
wegenpatroon,	de	noord-zuid	georiënteerde	watergangen	en	de	groene	
zone	(bestaande	boswal)	langs	het	Winschoterdiep.	

	
	 samenhang en differentiatie De	beperkte	onderlinge	samenhang	van	de	bedrijfsgebouwen	wordt	

verkregen	door	overeenkomst	in	maat	en	schaal.	De	differentiatie	
ontstaat	door	grote	individuele	vrijheid	in	de	individuele	expressie	van	de	
verschillende	bedrijfsgebouwen.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	de	bedrijfs-
activiteit	tot	uitdrukking	te	brengen	in	de	gebouwen.

  plaatsing  
•	 De	bebouwing	globaal	in	de	rooilijn	plaatsen,	afwijkingen	maximaal	5	

meter	naar	achteren.	
•	 Opslag	afgeschermd	van	het	zicht	vanaf	de	weg,	achter	de	voorgevel.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	een	neutrale	rechthoekige	vorm,	

met	binnen	de	rechthoekige	vorm	verbijzonderingen	naar	aanleiding	
van	representatieve	wensen	of	ter	plaatse	afwijkende	functies.	

•	 In	de	bouwmassa	kantoor-	en	productiefuncties	met	elkaar	integreren.
•	 Per	kavel	één	bedrijfsgebouw	van	redelijke	omvang,	geen	versnippering	

door	het	plaatsen	van	meerdere	kleinere	gebouwen.
•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.	

  aanzicht
•	 Aan	de	zijde	van	de	weg	dient	de	gevel	een	representatief	karakter	te	

hebben	(representatieve	functies:	entree,	kantoorgedeelte,	showroom).	
•	 Per	bedrijfsgebouw	een	individuele	uitstraling.

  opmaak
•	 Het	materiaalgebruik	en	kleurgebruik	is	gevarieerd.
•	 De	representatieve	gevel	heeft	bij	voorkeur	voor	een	groot	deel	een	

(half)	transparant,	lichtdoorlatend	karakter.
•	 Bij	gesloten	voorgevels	aandacht	voor	architectonische	kwaliteit
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 Representatieve	hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	voorgevel	zijn	

toegestaan	tot	1	meter	hoogte.	
•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	er	1	inrit	gemaakt,	waarbij	

de	inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aan-
toonbaar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Parkeren	op	eigen	erf.
•	 Opslag	en	laden	&	lossen	dient	plaats	te	vinden	achter	de	voorgevel.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 gesloten	voorgevels	zonder	architectonische	kwaliteit;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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dorpse	menging:	woonfunctie	geïntegreerd	in	het	bedrijfsgebouw

Gouden	Driehoek

Legenda

spoorlijn
waterstructuur

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting
fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

dorpse	menging

1.4

1.4



 1.4.  Dorpse menging

	 	 Bij	uitbreiding	van	de	bebouwing	op	dit	deel	van	de	Gouden	Driehoek	
streeft	men	er	naar	zoveel	mogelijk	aan	te	sluiten	bij	het	dorp	door	een	
menging	met	dorpse	functies.	De	woonfunctie	zal	overigens	verder	naar	
het	oosten	meer	ondergeschikt	worden.	In	het	gewenste	beeld	staat	het	
bedrijf	centraal	en	is	het	wonen	ondergeschikt	aan	de	werkfunctie.

 karakter openbare ruimte De	openbare	ruimte	van	dit	deel	van	de	Gouden	Driehoek	wordt	voor-
namelijk	bepaald	door	het	ontsluitingsplein	(soort	rotonde)	bij	de	aan-
sluiting	op	de	Kerkstraat	en	de	groene	zone	(bestaande	boswal)	langs	het	
Winschoterdiep.	Voetpaden	maken	het	bedrijventerrein	tevens	gemakkelijk	
toegankelijk	voor	langzaam	verkeer.	

	 	
samenhang en differentiatie  De	samenhang	wordt	ontleend	aan	het	kleinschalig,	dorpse	karakter	

met	woon-werk	combinaties	en	kleinere	lokale	bedrijven.	Er	bestaat	een	
onderling	verschil	in	grootte	en	vormenrijkdom.

	
  plaatsing 

•	 Bebouwing	globaal	in	de	rooilijn	plaatsen.
•	 Hoe	oostelijker	de	kavel	ligt,	hoe	meer	het	bedrijfsgebouw	op	de	

voorgrond	treedt.	
•	 De	bedrijfsgebouwen	zijn	georiënteerd	op	de	straat.	
•	 De	eventueel	losstaande	woongebouwen	relatief	achter	op	de	kavel	

plaatsen.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 Bij	voorkeur	bedrijfsgebouw	en	woning	in	één	bouwmassa	integreren.
•	 Het	eventueel	vrijstaande	woongebouw	in	één	of	twee	bouwlagen,	

eventueel	met	kap	of	een	vergelijkbaar	volume	als	het	bedrijfsgebouw.
•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.

  aanzicht
•	 Representatieve	gevels	naar	de	weg	gericht.
•	 Entree	en	representatieve	functies	(bijv.	kantoor)	in	de	voorgevel.	
•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd.

  
  opmaak

•	 Materiaalgebruik	en	kleurgebruik	gevarieerd.
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 Hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	voorgevel	zijn	toegestaan	tot	1	

meter	hoogte.	
•	 Voor	de	overgang	openbaar-privé	geldt:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	

gemaakt,	waarbij	de	inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.
•	 Parkeren	in	de	berm	langs	de	ontsluitingsweg	en	op	het	eigen	erf.	
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein.	

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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Industrieweg	Zuidbroek

Legenda

bedrijventerrein

spoorlijn
waterstructuur

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting
fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

watergerelateerde	(recreatieve)	bedrijvigheid	aan	Winschoterdiep

trein	Groningen	-	Nieuweschans

aansluiting	Industrieweg	op	dorpsbebouwing	Zuidbroekreferentiebeelden	met	dorps	karakter

2.2

2.1

ontwikkeling	dorpse	menging	
2.2
2.1



  2. Industrieweg Zuidbroek
	 	
	 beleidsintenties	 Dit	bedrijventerrein	is	een	wat	ouder	bedrijventerrein	en	maakt	een	

versleten	indruk.	Het	terrein	is	toe	aan	revitalisering,	waarbij	ook	het	beeld	
vanaf	het	spoor	verbeterd	kan	worden.	Bij	vernieuwing	of	uitbreiding	van	
dit	bedrijventerrein	worden	veranderingen	in	gang	gezet	die	(recreatieve)	
initiatieven	stimuleren	en	infrastructurele	verbindingen	met	het	stedelijk	
netwerk	verbeteren.	Vanuit	de	ontwerprichting	en	identiteitbepaling	van	dit	
bedrijventerrein	wordt	voor	het	gebied	een	beeldkwaliteitzonering	gesteld,	
die	gebaseerd	is	op	de	ligging.

	 	 2.1.	 Dorpse	menging.
	 	 2.2.	 Bedrijventerrein.

 2.1. Dorpse menging

Het	westelijke	deel	van	het	bedrijventerrein	langs	het	Winschoterdiep	sluit	
direct	aan	op	de	dorpsbebouwing	van	Zuidbroek.	Voor	dit	deel	streeft	men	
er	naar	zoveel	mogelijk	aan	te	sluiten	bij	het	dorp,	door	middel	van	een	
menging	met	dorpse	functies.	Het	oostelijke	deel	kan	een	nieuwe	ontwik-
keling	doormaken	als	de	noord-zuid	verbinding	met	de	Gouden	Driehoek	
en	Veenwolde	tot	stand	is	gekomen.	

 karakter openbare ruimte	 Het	bedrijventerrein	ligt	ingesloten	tussen	het	Winschoterdiep	en	de	spoor-
lijn	Groningen-Nieuweschans.	De	openbare	ruimte	wordt	voornamelijk	
bepaald	door	de	inrichting	van	het	wegprofiel	van	de	Industrieweg	met	
boombeplanting	ter	weerszijden.	Een	groene	open	ruimte	vormt	de	over-
gang	van	het	aangrenzende	woonwijkje	naar	het	westelijke	deel	van	dit	
bedrijventerrein.

	 samenhang en differentiatie	 De	samenhang	voor	het	westelijke	deel	wordt	ontleend	aan	het	klein-
schalige,	dorpse	karakter	met	woon-werk	combinaties	en	kleinere	lokale	
bedrijven.	

	 	 Er	bestaat	een	onderling	verschil	in	grootte	en	vormenrijkdom.	

  plaatsing 
•	 Bebouwing	globaal	in	de	rooilijn	geplaatst.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein.
•	 De	eventueel	losstaande	woongebouwen	liggen	relatief	achter	op	de	

kavel.
•	 Woonfunctie	mogelijk	geïntegreerd	in	het	bedrijfsgebouw.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	een	afgeleide	van	de	neutrale	

rechthoekige	vorm.
•	 Het	woongebouw	bestaat	uit	een	volume	met	één	of	twee	bouwlagen	

met	kap	of	vergelijkbaar	volume.
•	 Een	geïntegreerd	volume	voor	bedrijfsgebouw	en	woongebouw	is	

gewenst.
•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.
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  aanzicht
•	 Representatieve	gevels	naar	de	weg	gericht.
•	 Aan	de	zijde	van	de	weg	dient	de	gevel	een	representatief	karakter	te	

hebben	(representatieve	functies:	entree,	kantoorgedeelte,	showroom).
•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd.

  opmaak
•	 Het	materiaalgebruik	en	kleurgebruik	is	gevarieerd.	
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 Hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	voorgevel	zijn	toegestaan	tot	1	

meter	hoogte.	
•	 Voor	de	overgang	openbaar-privé	geldt:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	

gemaakt,	waarbij	de	inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.
•	 Parkeren	op	eigen	erf.
•	 Opslag	van	goederen	dient	achter	de	voorgevel	plaats	te	vinden.

  excessenregeling 
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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bestaande	bebouwing	bedrijventerrein	Industrieweg

grote	variatie	mogelijk	voor	bebouwing	bedrijventerrein	Industrieweg

bestaand	beeld	Industrieweg	vanaf	spoor	



 2.2. Bedrijventerrein

Het	oostelijke	deel	van	dit	bedrijventerrein	kan	een	nieuwe	ontwikkeling	
doormaken	als	de	noord-zuid	verbinding	met	de	Gouden	Driehoek	en	
Veenwolde	tot	stand	is	gekomen.	Een	nieuwe	ontsluiting	maakt	dit	be-
drijventerrein	beter	bereikbaar.	Het	aanzicht	vanaf	het	spoor	vraagt	om	
een	zorgvuldige	inrichting	van	het	bedrijfsperceel.

 karakter openbare ruimte	 Het	bedrijventerrein	ligt	ingesloten	tussen	het	Winschoterdiep	en	de	
spoorlijn	Groningen-Nieuweschans.	De	openbare	ruimte	wordt	voorname-
lijk	bepaald	door	de	inrichting	van	het	wegprofiel	van	de	Industrieweg	met	
boombeplanting	ter	weerszijden.	Het	aanzicht	vanaf	het	spoor	vraagt	om	
een	zorgvuldige	inrichting	van	het	bedrijfsperceel.

 samenhang en differentiatie	 De	samenhang	is	beperkt.
	 	 Er	bestaat	een	onderling	groot	verschil	in	grootte,	vormenrijkdom	en	soor-

ten	bedrijven.	

  plaatsing 
•	 Bebouwing	vrij	te	plaatsen.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein	(niet	zichtbaar	

vanaf	de	openbare	weg	en	niet	zichtbaar	vanaf	het	spoor).

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	een	afgeleide	van	de	neutrale	

rechthoekige	vorm.
•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.

  aanzicht
•	 Representatieve	gevels	naar	de	weg	gericht.
•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd.

  opmaak
•	 Het	materiaalgebruik	en	kleurgebruik	is	gevarieerd.	
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 Hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	bouwgrens	(bestemmingsplan)	zijn	

toegestaan	tot	1	meter	hoogte.	
•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	

inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Parkeren	op	eigen	erf.
•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	opslag	van	goederen	dient	achter	

de	voorgevelrooilijn	plaats	te	vinden.

  excessenregeling 
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein;
•	 vanaf	het	spoor	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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Veenwolde

spoorlijn
waterstructuur

Legenda

Veenwolde
ontsluiting

toekomstige	ontsluiting
fietsontsluiting

toekomstige	fietsontsluiting

voorbeeld	van	toegangspoort N33,	achter	de	dijk	ligt	Veenwolde

locatie	Veenwolde	gezien	vanaf	toekomstige	ontsluiting	bij	Duurkenakker

zichtlocatie	Veenwolde:	
bedrijventerrein	“illusie	van	leegte”

3

3



	 3. Veenwolde
  Bedrijventerrein: “illusie van leegte”

 	 Bij	het	ontwikkelen	van	dit	bedrijventerrein	is	het	streven	om	langs	zowel	
de	N33	als	het	spoor	dit	deel	de	“illusie	van	leegte”	te	geven	en	het	open	
landschap	te	benadrukken.	De	bedrijfsgebouwen	zijn	niet	op	de	randen	
gericht,	maar	op	de	interne	ontsluiting	per	cluster.	Het	gehele	gebied	is	
opgedeeld	in	“eilanden”	(clusters),	met	ieder	hun	eigen	ontsluiting.	

 beleidsintenties Bij	het	ontwikkelen	van	dit	bedrijventerrein	ligt	de	nadruk	op	de	interne	
organisatie.	De	bedrijfsgebouwen	zijn	niet	op	de	randen	gericht,	maar	op	
de	interne	ontsluiting.	Op	deze	manier	ontstaat	er	een	welstandsgebied	
met	lichte	welstandstoets	en	de	mogelijkheid	voor	een	grote	variatie	in	
schaal	en	vormgeving	van	bedrijven	per	cluster.

	
 karakter openbare ruimte	 Het	beeld	van	de	openbare	ruimte	wordt	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	

door	het	zorgvuldig	ingerichte	profiel	van	de	nieuwe	hoofdontsluitingsweg	
langs	de	spoordijk	met	een	vrijliggend	fietspad	en	een	60	meter	brede	
waterzone,	ingeplant	met	riet	en	opschietende	wilgen	langs	het	bedrijven-
terrein.	De	toegangen	tot	de	clusters	van	bedrijven	worden	gemarkeerd	
door	een	brug	en	een	“poort”,	een	naambord	voor	de	bedrijven	op	de	
betreffende	cluster.

	 	 Het	uitzicht	vanaf	het	lint	Muntendammerweg/Tussenklappen	richting	de	
N33	verandert	natuurlijk	wel,	maar	blijft	toch	een	open	landschap	met	
aan	de	horizon	een	reeks	bedrijfsgebouwen	in	de	kleur	van	“lucht”.	Vanaf	
de	N33	zal	over	de	dijk	het	bovenste	deel	van	het	silhouet	zichtbaar	zijn.	
Aan	de	zuidzijde	(aansluiting	Muntendam)	is	eventueel	extra	beplanting	
gewenst	om	het	zicht	vanaf	de	N33	op	de	toekomstige	bedrijvigheid	af	te	
schermen,	afhankelijk	van	het	beeld	van	deze	bedrijvigheid.

	 toegangspoorten	 De	toegangspoorten	(bruggen	en	naamborden)	vormen	het	zichtbare	deel	
van	het	bedrijventerrein.	Ter	plaatse	van	de	toegangspoorten	kan	gekozen	
worden	voor	een	gemeenschappelijke	afsluiting.	Parkmanagement	kan	
bijdragen	tot	de	gemeenschapszin	en	samenhang	op	het	terrein	(organi-
satie	en	beheer).

	 samenhang en differentiatie	 De	samenhang	wordt	ontleend	aan	de	kleurstelling	(“luchtkleur”),	
daarnaast	ontstaat	structuur	door	clustering	van	bedrijfsgebouwen	per	
“eiland”.	De	samenhang	per	eiland	wordt	gezocht	in	overeenkomst	in	
de	maat	en	schaal	van	de	percelen.	De	variatie	ontstaat	door	de	grote	
vrijheid	in	vormgeving	van	de	verschillende	bedrijfsgebouwen.	Zeer	grote	
(industriële)	bedrijven	kunnen	op	hun	eigen	“eiland”	gesitueerd	worden.

  plaatsing 
•	 Gevarieerde	positie.
•	 Clustering	op	het	terrein.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.

  aanzicht
•	 Per	complex	individuele	uitstraling.
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voorbeeld	verkaveling	Veenwolde

kleurstelling	vergelijkbaar	met	de	kleur	van	lucht

profiel	Veenwolde



  opmaak
•	 De	bebouwing	heeft	vanaf	3	meter	hoogte	een	lichte	blauwgroene,	

lichtgrijze,	of	een	vergelijkbare	kleurstelling	vergelijkbaar	met	de	kleur	
van	lucht.

•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren	tot	maximaal	
3	meter	hoogte,	alleen	gericht	op	de	clusterontsluitingsweg,	zonder	te	
domineren	en	te	detoneren	met	het	landschap.

	
  inrichting van het perceel

•	 Geen	eisen.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen	boven	3	meter	hoogte;
•	 toepassing	van	felle	kleuren,	conflicterend	met	het	landschap;
•	 vanaf	de	N33	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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RSCG

spoorlijn
waterstructuur

Legenda

RSCG
ontsluiting

toekomstige	ontsluiting
fietsontsluiting

toekomstige	fietsontsluiting

aansluiting	op	de	Duurkenakker
verdient	kwaliteitsverbetering	in	de	

ruimtelijke	inrichting

zichtlocatie	RSCG:	de	grote	hallen

4

4



 4. RSCG 
  

	 	 Het	Rail	Service	Centrum	Groningen	is	aan	te	duiden	als	een	spoor-
gebonden	(en	watergebonden)	transportcentrum,	dat	zowel	op	regionaal	
niveau	als	op	nationaal	niveau	een	belangrijke	functie	vervult.	De	hiermee	
gepaard	gaande	bedrijfsactiviteiten	betreffen	met	name	de	op-	en	over-
slag	van	containers	van	wegtransport	naar	railtransport	en	vice	versa.

	 	
 beleidsintenties	 Bij	vernieuwing	of	uitbreiding	van	de	bebouwing	van	dit	bedrijventerrein	

streeft	men	er	naar	zoveel	mogelijk	aan	te	sluiten	bij	de	landschappelijke	
schaal	van	dit	bedrijventerrein.	De	grote	bedrijfshallen	langs	het	A.G.	
Wildervanckkanaal	vormen	het	kenmerkende	beeldmerk	langs	de	N33.	
Ten	aanzien	van	helderheid	van	kleur-	en	materiaalgebruik	geldt	een	
beleid	van	respecteren	van	de	bestaande	bebouwing.	De	noordelijke	
entree,	vanaf	de	aansluiting	op	de	Duurkenakker,	verdient	zorgvuldige	
aandacht	en	een	kwaliteitsverbetering	in	de	ruimtelijke	inrichting.	Bij	ver-
nieuwing	van	de	twee	bedrijfskavels	grenzend	aan	de	kruising	kan	worden	
ingezet	op	het	ontwikkelen	van	twee	kleine	specifieke	gebouwen,	die	de	
noordelijke	entree	markeren.

	 karakter openbare ruimte	 Het	beeld	van	de	openbare	ruimte	wordt	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	
door	het	zorgvuldig	ingerichte	profiel	van	de	Spoorhavenweg	met	brede	
grasbermen	tot	aan	de	bebouwing.	Het	profiel	is	open	en	royaal	en	biedt	
een	groen	en	overzichtelijk	beeld	van	de	openbare	ruimte.	De	bedrijfs-
hallen	staan	overhoeks	gepositioneerd	langs	de	weg	en	vormen	op	deze	
manier	een	specifiek	wegbeeld.	Langs	het	A.G.	Wildervanckkanaal	staan	
kleinere	bomen	in	de	grasberm.	Het	A.G.	Wildervanckkanaal	en	de	N33	
met	de	dubbele	bomenrij	vormen	de	overgang	naar	het	open	landschap.	
Aan	de	zijde	van	de	spoorlijn	domineert	niet	de	bebouwing,	maar	de	
stapeling	van	containers,	dit	wordt	hier	als	passend	ervaren	als	uitdrukking	
van	het	Rail	Service	Centrum.

	 samenhang en differentiatie	 De	sterke	samenhang	wordt	ontleend	aan	de	overeenkomst	van	de	grote	
maat	en	landschappelijke	schaal	van	de	bebouwing.	Er	is	een	onderscheid	
tussen	de	“rustige”	hallen	en	enkele	kleine	specifieke	gebouwen	(douane-
kantoor).	De	differentiatie	ontstaat	door	de	overhoekse	plaatsing	,	het	
specifiek	gedetailleerde	douanekantoor	en	de	grote	hijskraan	bij	de	kade.		

  plaatsing 
•	 Gevarieerde	positie,	bij	voorkeur	niet	evenwijdig	aan	de	weg.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	achter	op	het	terrein.	

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 Grote	bedrijfshallen.
•	 Enkele	kleine	specifieke	gebouwen.

  aanzicht
•	 Eventueel	representatieve	gevels	naar	de	weg	gericht.
•	 De	gevels	van	de	bedrijfshallen	onderscheiden	zich	nauwelijks	van	de	

naastliggende	hallen.	De	gevels	zijn	eenvoudig	en	“rustig”	in	kleur-	en	
materiaalgebruik.

•	 De	specifieke	kleinere	gebouwen	hebben	een	gevarieerd	en	gedetail-
leerd	aanzicht.
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specifiek	gedetailleerd	douanekantoor

overslag	van	containers	aan	het
Wildervanckkanaal

bestaande	bebouwing:	rustige	uitstraling	bedrijfshallenspoorweg	langs	RSCG



  opmaak
•	 Voor	de	bedrijfshallen	geldt	dat	het	materiaal	hoofdzakelijk	bestaat	uit	

metaal.	Een	ondergeschikte	toepassing	van	baksteen	is	toegestaan	in	
gedekte	tinten.

•	 Voor	de	bedrijfshallen	geldt	dat	de	bebouwing	een	zilvergrijze,	blauwe	
toon	of	een	vergelijkbare	kleurstelling	heeft.

•	 Voor	de	kleine,	specifieke	gebouwen	is	de	materiaalkeuze	vrij	en	een	
hoge	mate	van	expressieve	detaillering	en	plastiek	gewenst.

•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	
in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 In	dit	gebied	zijn	geen	hekken,	muurtjes	of	hagen	voor	de	voorgevels	

toegestaan.	De	erfafscheiding	en	(hekwerken)	langs	de	zijdelingse	
perceelgrens	van	de	bedrijven	op	de	kruising	Duurkenakker-
Spoorhavenweg	dienen	vervangen	te	worden	door	hagen	van	2	m	
hoog.	Op	deze	wijze	wordt	het	zicht	op	het	opslaggedeelte	van	deze	
kavels	onttrokken	vanaf	de	openbare	weg	en	krijgt	de	noordelijke	
entree	een	verzorgde,	groene	uitstraling.

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	
inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Parkeren	op	eigen	terrein	achter	de	voorgevel.
•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	opslag	van	goederen	dient	achter	

de	voorgevel	plaats	te	vinden.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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Tradepark

Tradepark

spoorlijn
waterstructuur

Legenda

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting

fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

profiel	Transportweg	met	groenstroken	met	bomenrijen	brengt	samenhang

5

5



 5. Tradepark
  bedrijvenlaan

 Dit	bestaande	bedrijventerrein	heeft	een	goed	verzorgde	ruimtelijke	
uitstraling	en	de	sfeer	van	een	bedrijvenlaan.	Het	bedrijventerrein	ligt	
ingesloten	tussen	het	lint	langs	het	Beneden	Oosterdiep/	Egypteneinde	en	
de	spoorlijn	en	heeft	een	goede	aansluiting	op	het	stedelijk	netwerk.

 beleidsintenties	 Bij	vernieuwing	of	uitbreiding	van	de	bebouwing	van	dit	bedrijventerrein	
streeft	men	er	naar	zoveel	mogelijk	aan	te	sluiten	bij	de	schaal	van	het	
bestaande	bedrijventerrein,	die	hoofdzakelijk	kleinschalig	is.	De	goede	
voorbeelden	van	de	bestaande	bedrijven	in	Tradepark	zijn	richtinggevend.

 karakter openbare ruimte	 Het	beeld	van	de	Transportweg	wordt	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	
door	het	zorgvuldig	ingerichte	laanprofiel	met	brede	grasbermen	en	boom-
beplanting	aan	weerszijden.

	 samenhang en differentiatie	 Het	gebied	kent	een	lineaire	hoofdordening.	Dat	wil	zeggen	dat	een	groot	
aantal	kavels	op	een	heel	eenvoudige	wijze	aan	elkaar	geregen	zijn	tot	
een	lint.	Het	deel	langs	het	Beneden	Oosterdiep/	Egypteneinde	wordt	
bepaald	door	de	woonhuisschaal,	de	Transportweg	wordt	aan	de	oostzijde	
voornamelijk	bepaald	door	de	schaal	van	de	kleine	bedrijfshal.	De	samen-
hang	wordt	ontleend	aan	de	overeenkomst	van	de	maat	en	schaal	van	
deze	twee	linten.	De	differentiatie	ontstaat	door	het	schaalverschil	tussen	
de	west-	en	de	oostzijde	van	de	Transportweg.	Tevens	ontstaat	de	diffe-
rentiatie	juist	op	Tradepark	door	een	grote	individuele	vrijheid	in	de	indivi-
duele	expressie	van	de	verschillende	bedrijfsgebouwen.	Bij	de	goede	
voorbeelden	in	het	gebied	vallen	op	de	goed	verzorgde	voorerfrichting,	de	
kleurrijkheid	in	kleur-	en	materiaalgebruik	en	een	hoge	mate	van	detail-
lering	van	de	bebouwing.

  plaatsing 
•	 Bebouwing	in	de	rooilijn	geplaatst.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	een	afgeleide	van	de	neutrale	

rechthoekige	vorm,	referentiemaat	voor	de	bebouwing	is	de	maat	van	
een	kleine	bedrijfshal.

•	 In	de	bouwmassa	de	kantoor-	en	productiefuncties	zoveel	mogelijk	met	
elkaar	integreren.

•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.

  aanzicht
•	 Representatieve	gevels	naar	de	weg	gericht.
•	 Entree	en	representatieve	functies	(kantoor,	showroom)	in	de	voor-

gevel.	
•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd	met	een	voorkeur	voor	een	

kleinschalige	vormgeving.
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impressie	van	de	bestaande	gebouwen:
grote	variatie	in	uitstraling



  opmaak
•	 Het	materiaal	gebruik	is	kwalitatief	goed	en	duurzaam	en	per	bedrijf	

verschillend.	De	gevels	bestaan	hoofdzakelijk	uit	metaalplaten,	glas,	
hout,	baksteen	of	ander	steenachtig	materiaal.	

•	 Het	kleurgebruik	is	gevarieerd.
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.
 
  inrichting van het perceel

•	 Ter	ondersteuning	van	het	openbare	karakter	van	de	Transportweg	
worden	in	dit	gebied	geen	hoge	hekken	voor	de	voorgevels	toegestaan.	
Hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	voorgevel	zijn	toegestaan	tot	1	
meter	hoogte.

•	 Eveneens	ter	ondersteuning	van	het	openbare	karakter	van	de	
Transportweg	wordt	aandacht	gevraagd	voor	een	verzorgde,	bij	voorkeur	
groene	voorerfinrichting.	

•	 Indien	parkeerplaatsen	voor	de	bebouwing	worden	aangelegd,	dienen	
deze	aan	het	zicht	van	de	openbare	weg	onttrokken	te	worden	door	
middel	van	een	haag.

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	
inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	dit	dient	achter	de	voorgevel	
plaats	te	vinden.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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Lloyd	noord

Lloyd	(Bilitonweg)

spoorlijn
waterstructuur

Legenda

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting

fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

Industriebeeld	bebouwing	industriebeeld	bebouwing

Bilitonweg	met	aansluiting	op	de	Lloydsweg

6.1

zichtlocatie	industrieterrein	Bilitonweg:	
grootschalige	industrie

6.1



 6. Lloyd
	 	 Het	gebied	bestaat	uit	twee	delen.	Vanuit	de	ontwerprichting	en	identiteit-

bepaling	van	Lloyd	wordt	voor	het	gebied	een	afzonderlijke	beeldkwaliteit-
zonering	gesteld	voor:

	 	 6.1.	 Industrieterrein	Bilitonweg
	 	 6.2.	 Handelsboulevard	Lloydsweg.
	

 6.1. Industrieterrein Billitonweg

Industrieterrein	Billitonweg	kenmerkt	zich	als	een	industrie-enclave	van	
“conglomeraten	van	installaties	en	gebouwen”.	Het	gebied	ligt	ingesloten	
tussen	de	spoorlijn	en	het	A.G.	Wildervanckkanaal	en	heeft	de	schaal	van	
de	grote	industriële	onderneming.	

	 beleidsintenties	 Het	gebied	kent	een	gesloten	en	introvert	karakter	van	drie	grote	indus-
triële	ondernemingen.	Het	beleid	is	er	op	gericht	aan	te	sluiten	bij	deze	
karakteristiek	en	daarom	is	hier	sprake	van	lichte	welstandscriteria.

 karakter openbare ruimte	 De	bedrijven	van	Lloyd	die	worden	ontsloten	via	de	Billitonweg	hebben	
een	afgeschermd,	niet	publiek	karakter.	Bij	de	ingang	van	de	Billitonweg	
kunnen	de	industrie-enclaves	duidelijker	worden	gemarkeerd	met	een	
gemeenschappelijke	“toegangspoort”.	De	inrichting	van	de	Billitonweg	zal	
verbeterd	worden.

	 samenhang en differentiatie	 De	samenhang	wordt	ontleend	aan	de	overeenkomst	in	de	zeer	grote	
maat	en	schaal	van	de	industrie-enclaves.	Variatie	is	aanwezig	binnen	de	
enclaves	door	de	aard	van	de	industriële	bouwwerken.

  plaatsing 
•	 Gevarieerde	positie.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.

  aanzicht
•	 Per	complex	individuele	uitstraling	mogelijk.

  opmaak	
•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd.
•	 Materiaal-	en	kleurgebruik	is	vrij.

 
  inrichting van het perceel

•	 Geen	eisen.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 toepassing	van	felle	kleuren,	conflicterend	met	de	omgeving.
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representatieve	gevel:	kantoorgebouw	aan	het	Lloydsplein

6.2

Lloyd	zuid

Lloyd	(Lloydsweg)

spoorlijn
waterstructuur

Legenda

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting

fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

zichtlocatie	handelsboulevard	Lloydsweg

6.2



	 6.2. Handelsboulevard Lloydsweg
	 	

Het	zuidelijke	deel	Handelsboulevard	Lloydsweg	langs	de	Ring	heeft	een	
verzorgd	en	openbaar	karakter.	De	rotonde	Lloydsplein	is	onderdeel	van	
de	entree	van	Veendam	vanaf	de	N33.	Er	zijn	veel	consumentgerichte	
bedrijven	aanwezig,	de	beeldtypering	handelsboulevard	is	voor	dit	deel	van	
toepassing.

	 beleidsintenties	 Bij	vernieuwing	of	uitbreiding	van	dit	bedrijventerrein	worden	publieks-	
of	consumentgerichte	initiatieven	gestimuleerd,	waarbij	het	beeld	van	
een	“handelsboulevard”	wordt	nagestreefd.	Tevens	wordt	ingezet	op	
het	verbeteren	van	de	representatieve	uitstraling	van	de	bebouwing	en	
het	verbeteren	van	de	groene	uitstraling	van	de	erfinrichting.	Het	thema	
“presenteren”	staat	hier	voorop,	waarbij	showrooms,	reclame-uitingen	
en	vlaggen	een	rol	spelen	in	het	ruimtelijke	beeld.	De	goede	voorbeelden	
van	de	bestaande	bedrijven	zijn	richtinggevend.	De	bebouwing	rond	
het	Lloydsplein	is	specifiek	voor	dit	plein	ontworpen	en	kleurrijker.	Het	
Lloydsplein	en	omgeving	zijn	ook	onderdeel	van	het	Masterplan	Veendam,	
waarmee	nieuwe	initiatieven	dienen	te	worden	afgestemd.

	 karakter openbare ruimte	 Het	beeld	van	de	Lloydsweg	wordt	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	door	
het	groene	profiel	met	grasbermen	en	boombeplanting	aan	weerszijden.	
De	Lloydsweg	is	onderdeel	van	de	ring	van	Veendam.	Hiervoor	geldt	de	
beeldtypering	“handelsboulevard”.	De	uniforme	laanbeplanting	ontbreekt	
op	bepaalde	delen	in	het	wegprofiel	en	de	inrichting	van	het	voorterrein	
draagt	niet	altijd	bij	aan	de	nagestreefde	representatieve	uitstraling.	Op	
bepaalde	plekken	dient	de	laanbeplanting	derhalve	te	worden	aangevuld	
en	dienen	eisen	te	worden	gesteld	aan	de	voorerfinrichting.	Het	parkeren	
in	de	bermen	zal	niet	meer	gedoogd	worden.	Een	combinatie	van	een	ver-
zorgd	groenbeeld	en	een	representatief	bebouwingsbeeld	kan	zorg	dragen	
voor	een	representatieve	“handelsboulevard”	voor	dit	deel	van	de	ring.	Het	
streven	is	erop	gericht	om	ruime	groene	voorerven	(gras	met	bomen)	te	
maken,	die	de	uitstraling	Veendam	Parkstad	langs	de	ring	verder	verster-
ken.	De	rotonde	Lloydsplein	is	onderdeel	van	de	entree	van	Veendam	
vanaf	de	N33.

	 samenhang en differentiatie	 De	samenhang	wordt	ontleend	aan	het	wegprofiel	en	publieksgerichtheid	
van	de	bebouwing.	Gesloten	bebouwing	met	dichte	gevelvlakken	wordt	
hier	als	storend	ervaren.	De	samenhang	wordt	tevens	ontleend	aan	de	
schaal	van	de	bebouwing,	in	hoofdzakelijk	zilvergrijze	kleurstelling	en	
rechthoekige	volumes.	Enige	variatie	is	aanwezig	door	de	wisselende	
plaatsing	van	de	bebouwing,	soms	met	grote	voorerven.	Beperkte	differen-
tiatie	is	nu	aanwezig	en	zou	niet	vergroot	moeten	worden,	maar	eerder	is	
het	streven	meer	samenhang	langs	de	Lloydsweg	te	verkrijgen.	Reclame-
uitingen	en	vlaggen	maken	de	functies	specifiek	en	laten	de	publieks-
gerichtheid	zien.	De	bebouwing	rond	het	Lloydsplein	mag	opvallend	zijn	en	
zich	onderscheiden	van	de	bebouwing	langs	de	Lloydsweg.

	
  plaatsing 

•	 Wisselende	positie	van	de	bebouwing.	
•	 Rond	Lloydsplein	één	rooilijn	aanhouden.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	heeft	een	rechthoekige	vorm.
•	 De	bebouwing	aan	de	rotonde	volgt	de	gebogen	rooilijn.
•	 Minimale	voorgevelhoogte	6	meter,	aan	de	rotonde	minimaal	8	meter.
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reclame-uitingen	en	vlaggen:	uitingen	van
specifieke	functie	en	
publieksgerichtheid	“handelsboulevard”



  aanzicht
•	 Representatieve	gevels	naar	de	weg	gericht.
•	 Entree	en	representatieve	functies	(kantoor,	showroom,	winkel)	in	de	

voorgevel.	
•	 De	representatieve	gevel	heeft	bij	voorkeur	in	zijn	geheel	een	(half)	

transparant,	lichtdoorlatend	karakter.	

  opmaak	
•	 Hoofdzakelijk	zilvergrijze	kleurstelling	langs	de	Lloydsweg.
•	 Het	materiaalgebruik	bestaat	hoofdzakelijk	uit	metaal	(platen)	en	glas.	

Een	ondergeschikte	toepassing	van	baksteen	is	toegestaan	in	bij-
passende	tinten.

•	 De	toepassing	van	signaalkleuren	wordt	afgeraden,	opvallende	kleuren	
moeten	vermeden	worden.

•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	
in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

•	 Rond	het	Lloydsplein	is	de	kleurstelling	vrij,	waarbij	opgemerkt	wordt	
dat	nieuwe	bebouwing	samen	met	bestaande	bebouwing	een	passend	
ensemble	moet	vormen.

 
  inrichting van het perceel

•	 Ruime,	groene	voorerven	(gras	met	bomen)	maken.
•	 Indien	er	parkeerplaatsen	voor	de	voorgevelrooilijn	worden	aangelegd,	

dienen	deze	aan	het	zicht	van	de	openbare	weg	onttrokken	te	worden	
door	middel	van	een	haag.

•	 Ter	ondersteuning	van	het	openbare	karakter	van	de	Transportweg	
worden	er	in	dit	gebied	geen	hekken	of	muren	voor	de	voorgevels	toe-
gestaan,	alleen	hagen	tot	maximaal	1	meter	hoogte.

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	
inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.

•	 Voor	opslag,	laden	&	lossen	geldt:	dit	dient	plaats	te	vinden	achter	de	
voorgevel.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 toepassing	van	felle	kleuren,	of	hoofdzakelijk	witte	gevelbekleding;
•	 te	geringe	groene	uitstraling	van	het	voorerf;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting
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Zwaaikom

Veendammer	entree:	parkachtige	uitstraling	G.	Veenhuizenweg

Veendam	Parkstad

nieuwe	inrichting	G.	Veenhuizenweg

nieuw	profiel	G.	Veenhuizenweg

7.1

7.1

zichtlocatie	Veendammer	entree



	 7. Zwaaikom
	 	 Op	de	Zwaaikom	is	een	grote	verscheidenheid	aan	type	en	omvang	

bedrijven	aanwezig.	Vanuit	de	ontwerprichting	en	identiteitenbepaling	voor	
de	Zwaaikom	wordt	voor	het	gebied	een	beeldkwaliteitzonering	gesteld.

	 	 7.1.	 Stedelijke	zichtlocatie	Veendammer	entree
	 	 7.2.	 Bedrijventerrein

 7.1. Stedelijke zichtlocatie Veendammer entree

	 beleidsintenties	 Langs	de	G.	Veenhuizenweg/Parallelweg	liggen	de	representatieve	locaties	
van	de	Veendammer	entree.	Op	dit	moment	bevinden	zich	zowel	nieuwe	
als	oudere	bedrijven	in	deze	strook.	Oudere	bedrijven	worden	gestimuleerd	
om	zich	te	vernieuwen.	De	ambitie	voor	de	Zwaaikom	is	er	vooral	op	
gericht	om	van	de	G.	Veenhuizenweg	een	representatief	hoogwaardige	
entree	te	maken	voor	Veendam	Parkstad.	

	 	 Voor	de	locaties	langs	de	G.	Veenhuizenweg	is	het	beleid	er	op	gericht	om	
op	termijn	een	hogere	beeldkwaliteit	te	realiseren,	die	in	de	hierna	volgen-
de	criteria	tot	uitdrukking	komt.

 karakter openbare ruimte	 De	G.	Veenhuizenweg	is	onderdeel	van	de	representatieve	zone	van	de	
Veendammer	entree,	die	in	zijn	geheel	een	opwaardering	zal	krijgen	met	
een	parkachtige	uitstraling.	Voor	de	G.	Veenhuizenweg	betekent	dit	een	
aanpassing	van	het	profiel,	waarbij	bomenrijen	zullen	worden	toegevoegd	
met	parkachtige	middenberm	en	zijbermen.	Voor	de	Parallelweg	is	het	
streven	het	wegprofiel	te	versmallen	en	de	voorerven	aan	deze	weg	groen	
in	te	richten,	teneinde	daarmee	het	groenbeeld	langs	deze	parkzone	
zoveel	mogelijk	te	versterken.

	 samenhang en differentiatie	 Aan	de	G.	Veenhuizenweg	bestaat	een	zekere	samenhang	in	grootte	van	
de	bebouwing	(bedrijven).	Tevens	ontstaat	meer	samenhang	door	middel	
van	het	inzetten	op	het	versterken	van	het	groenbeeld.	Differentiatie	in	
het	bebouwingsbeeld	is	aanwezig	door	de	individuele	expressie	van	de	
bedrijfsgebouwen.	Om	de	allure	van	zowel	nieuwe	als	bestaande	bebou-
wing	te	versterken	wordt	ingezet	op	opvallende	entrees	met	veel	uit-
straling.

  plaatsing 
•	 Bebouwing	in	de	rooilijn	plaatsen.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	kan	een	afgeleide	van	de	neutrale	

rechthoekige	vorm	zijn	of	een	vrijere	vorm.
•	 In	de	bouwmassa	de	kantoor-	en	productiefuncties	zoveel	mogelijk	met	

elkaar	integreren.
•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.
•	 Minimale	voorgevelhoogte	7	meter.
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referentiebeelden	met	presentatieve	entrees

situatiefoto	van	G.	Veenhuizenweg	met	
bebouwingsbeeld	van	de	Zwaaikom



  aanzicht
•	 Grote	mate	van	representativiteit	van	gevels	gericht	op	de	G.	Veen-

huizenweg.
•	 In	de	representatieve	gevel	gericht	op	de	G.	Veenhuizenweg	een	entree	

maken,	die	allure	uitstraalt.	
•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd.

 
  opmaak

•	 Het	materiaalgebruik	heeft	een	degelijke	uitstraling.	Voorkeur	voor	
steenachtige	materialen,	bij	voorkeur	baksteen.	

•	 Het	kleurgebruik	in	gedekte	tinten.
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel,	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 Vanwege	de	representatieve	uitstraling	zijn	in	dit	gebied	geen	hekken	

voor	de	voorgevel	toegestaan.	Indien	er	wel	behoefte	is	om	het	eigen	
perceel	af	te	schermen,	kan	dat	door	middel	van	hagen	of	muurtjes	tot	
maximaal	1	meter	hoogte.	

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	
inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	

•	 Ook	op	het	eigen	erf	groenbeeld	versterken,	dit	kan	door	middel	van	
hagen	en	enkele	solitaire	bomen	op	een	grasveld.	Als	het	voorerf	
geheel	verhard	is,	dan	ten	minste	enkele	bomen	in	het	voorerf	op-
nemen.	

•	 Parkeren	naast	of	achter	het	gebouw,	achter	de	voorgevel.
•	 Indien	er	parkeerplaatsen	voor	de	voorgevel	worden	aangelegd,	dienen	

deze	aan	het	zicht	van	de	openbare	weg	onttrokken	te	worden	door	
middel	van	een	haag.	Deze	haag	heeft	dan	een	breedte	van	ten	minste	
1	meter.

•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	dit	dient	achter	de	voorgevel-
rooilijn	plaats	te	vinden.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 onopvallende	entree;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.

		
 7.2. Bedrijventerrein	
	
	 	 De	identiteit	van	dit	deel	van	Zwaaikom	valt	uiteen	in	grootschaligheid	en	

kleinschaligheid,	die	door	elkaar	heen	voorkomen.	Het	noordelijke	deel	
is	het	meest	industrieel	en	ruig	van	karakter.	Het	gebied	maakt	deels	
een	versleten	indruk	en	er	is	een	beperkte	samenhang	aanwezig.	Langs	
de	N33	bevinden	zich	enkele	nieuwere	representatieve	bedrijven	in	een	
groene,	parkachtige	setting.	

 beleidsintenties	 Het	beleid	is	gericht	op	grote	variatie	en	vrijheid	in	vormgeving.	Het	meest	
noordelijke	deel	blijft	geschikt	voor	meer	industriële	bedrijven	met	een	
ruiger	karakter.	De	ingezette	kwaliteitsverbetering	langs	de	N33	wordt	
gewaardeerd	en	als	uitgangspunt	gehanteerd	voor	verdere	nieuwe	ont-
wikkelingen	langs	de	N33.
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bestaande	gebouwen:	grote	verscheidenheid	in	omvang	en	beeld
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toekomstige	fietsontsluiting

Zwaaikom
Veendammer	Entree

Zwaaikom
7.2

7.2



 karakter openbare ruimte Het	gebied	ligt	ingesloten	tussen	het	A.G.	Wildervanckkanaal,	de	G.	Veen-
huizenweg	en	de	N33.	De	openbare	ruimte	wordt	voornamelijk	bepaald	
door	de	inrichting	van	het	wegprofiel	van	De	Zwaaikom	met	boombeplan-
ting	ter	weerszijden.	Op	bepaalde	delen	ontbreekt	de	boombeplanting.	
De	ruimtelijke	omgeving	is	voor	bedrijfsomgevingen	van	belang,	daarom	
verdient	dit	bijzondere	aandacht.	Een	goed	verzorgde	omgeving	is	hier	
de	belangrijkste	inzet.	Op	bepaalde	plekken	zou	het	groenbeeld	moeten	
worden	versterkt	met	grasbermen	en	uniforme	boombeplanting.

	 samenhang en differentiatie	 In	het	gebied	is	een	beperkte	samenhang	aanwezig	en	het	is	niet	nood-
zakelijk	deze	te	vergroten.	Er	bestaat	een	onderling	relatief	groot	verschil	
in	omvang	en	in	vormenrijkdom.	De	criteria	maken	het	mogelijk	om	
de	bedrijfsactiviteit	tot	uitdrukking	te	brengen	in	de	vormgeving	van	de	
bedrijfsgebouwen.	Langs	de	N33	zal	wel	samenhang	tussen	de	verschil-
lende	bedrijfsgebouwen	worden	nagestreefd.

  plaatsing 
•	 Plaatsing	gevarieerd.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	vanaf	de	ontsluitingsweg	op	het	

terrein.
 
  hoofdvorm

•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	vrij.
•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.

  aanzicht
•	 Representatieve	gevels	naar	de	weg	gericht.
•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd.	

 
  opmaak

•	 Het	materiaalgebruik	is	gevarieerd.	
•	 Het	kleurgebruik	is	gevarieerd.
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 Parkeren	op	eigen	erf.
•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	

inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	opslag	van	goederen	dient	achter	
de	voorgevel	plaats	te	vinden.

•	 Bij	het	sloop-	en	recyclinggebied	is	een	forse	groene	afscherming	naar	
de	N33	gewenst.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 zeer	opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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Vrijheid 8.1



 8. Vrijheid
	 	 Ook	bij	de	Vrijheid	valt	de	identiteit	uiteen	in	twee	delen,	die	van	groot-

schaligheid	en	kleinschaligheid.	De	consumentgerichte	bedrijven	bevinden	
zich	voornamelijk	langs	de	G.	Veenhuizenweg	en	langs	de	interne	ontslui-
tingslus.	De	meeste	grotere	bedrijven	bevinden	in	de	zuidelijke	strook	
langs	het	A.	G.	Wildervanckkanaal.	Het	gebied	aan	de	losplaats	langs	
het	A.	G.	Wildervanckkanaal	maakt	een	nogal	versleten	indruk.	Vanuit	de	
ontwerprichting	en	identiteitenbepaling	voor	de	Vrijheid	wordt	voor	het	
gebied	een	beeldkwaliteitzonering	gesteld.

	 	 8.1.	 Stedelijke	zichtlocatie	Veendammer	entree.
	 	 8.2.	 Bedrijventerrein.

 8.1. Stedelijke zichtlocatie Veendammer entree

	 beleidsintenties	 Langs	de	G.	Veenhuizenweg/Parallelweg	liggen	de	representatieve	locaties	
van	de	Veendammer	entree.	Op	dit	moment	bevinden	zich	zowel	nieuwe	
als	oudere	bedrijven	in	deze	strook.	Oudere	bedrijven	worden	gestimuleerd	
om	zich	te	vernieuwen.	De	ambitie	voor	de	Zwaaikom	is	er	vooral	op	
gericht	om	van	de	G.	Veenhuizenweg	een	representatief	hoogwaardige	
entree	te	maken	voor	Veendam	Parkstad.	

	 	 Voor	de	locaties	langs	de	G.	Veenhuizenweg	is	het	beleid	er	op	gericht	om	
op	termijn	een	hogere	beeldkwaliteit	te	realiseren,	die	in	de	hierna	volgen-
de	criteria	tot	uitdrukking	komt.

 karakter openbare ruimte	 De	G.	Veenhuizenweg	is	onderdeel	van	de	representatieve	zone	van	de	
Veendammer	entree,	die	in	zijn	geheel	een	opwaardering	zal	krijgen	met	
een	parkachtige	uitstraling.	Voor	de	G.	Veenhuizenweg	betekent	dit	een	
aanpassing	van	het	profiel,	waarbij	bomenrijen	zullen	worden	toegevoegd	
met	parkachtige	middenberm	en	zijbermen.	Ook	het	water	kan	in	deze	
zone	worden	verbreed	en	derhalve	bijdragen	aan	het	parkbeeld.	Het	
bebouwingsbeeld	van	de	bedrijven	langs	de	G.	Veenhuizenweg	is	mede-
bepalend	voor	het	imago	van	Veendam	Parkstad.

 samenhang en differentiatie Aan	de	G.	Veenhuizenweg	bestaat	een	zekere	samenhang		in	grootte	
van	de	bebouwing/bedrijven.	Ook	wordt	er	meer	samenhang	gemaakt	
door	middel	van	het	inzetten	op	het	versterken	van	het	groenbeeld.	
Differentiatie	in	het	bebouwingsbeeld	is	aanwezig	door	de	individuele	
expressie	van	de	bedrijfsgebouwen	in	een	parkachtige	setting.

	 	 plaatsing	
•	 Bebouwing	globaal	in	de	rooilijn.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein,	niet	zichtbaar	

vanaf	de	G.	Veenhuizenweg	en	de	openbare	ontsluitingsweg.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	kan	een	afgeleide	van	de	neutrale	

rechthoekige	vorm	zijn	of	een	vrijere	vorm.
•	 In	de	bouwmassa	de	kantoor-	en	productiefuncties	zoveel	mogelijk	met	

elkaar	integreren.
•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.
•	 Minimale	gevelhoogte	aan	G.	Veenhuizenweg	7	meter.
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“paviljoen”uitstraling	i referentiebeeld	(Veendam)	parkachtige	setting

G.	Veenhuizenweg	met	bebouwingsbeeld
van	de	Vrijheid



  aanzicht
•	 Grote	mate	van	representativiteit	van	de	gevels	gericht	op	de	G.	

Veenhuizenweg.
•	 Voorkeur	voor	kantoorfuncties	aan	de	G.	Veenhuizenweg.
•	 Bebouwing	heeft	in	feite	twee	voorgevels	met	een	representatieve	

uitstraling.	Representatieve	functies	(showroom,	kantoor)	kunnen	
daarom	zowel	in	de	voorgevel	en	de	gevel	gericht	op	de	G.	Veenhuizen-
weg	worden	opgenomen.

•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd,	passend	in	de	parksfeer.	
•	 De	representatieve	gevels	hebben	bij	voorkeur	een	(half)	transparant,	

lichtdoorlatend	karakter.
	
  opmaak

•	 Het	materiaalgebruik	heeft	een	degelijke	uitstraling.	Voorkeur	voor	
steenachtige	materialen,	bij	voorkeur	baksteen.	

•	 Het	kleurgebruik	in	gedekte	tinten.
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

	 	 inrichting van het perceel
•	 Langs	de	G.	Veenhuizenweg	zijn	geen	hekken,	muren	of	hagen	toe-

gestaan.	Om	zoveel	mogelijk	het	parkbeeld	te	versterken	loopt	het	gras	
van	de	parkzone	door	tot	aan	de	bebouwing,	waardoor	de	bebouwing	
letterlijk	in	de	parkzone	staat.	

•	 Aan	de	ontsluitingswegzijde	zijn	hekken,	muren	of	hagen	vóór	de	
voorgevel	toegestaan	tot	1	meter	hoogte.	

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	
inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Parkeren	op	de	kavel	uit	het	zicht	vanaf	de	G.	Veenhuizenweg,	achter	
de	gevel	van	de	bebouwing	en	dan	afgeschermd	door	een	haag.	

•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	dit	dient	achter	de	gevel	aan	de	
G.	Veenhuizenweg	en	uit	het	zicht	plaats	te	vinden.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	G.	Veenhuizenweg	zichtbare	opslag	en	parkeerplaatsen	op	het	

terrein;
•	 voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	opslag	van	goederen	dient	achter	

de	voorgevelrooilijn	plaats	te	vinden.

 8.2. Bedrijventerrein

	 	 De	kleinschalige	bedrijven	hebben	vaak	zorgvuldig	ingerichte	voortuinen,	
hierdoor	ontstaat	-samen	met	de	parkachtige	fietsroute	parallel	aan	
de	Vrijheidsweg-	een	groene	sfeer	van	het	bedrijventerrein.	Langs	de	
Phoenixstraat	en	de	Adriaan	Tripweg	liggen	grotere	bedrijven	met	vaak	een	
rommelige	uitstraling,	terwijl	dit	juist	een	stedelijke	route	naar	Ommelan-
derwijk	is.

	 beleidsintenties	 Het	streven	is	er	op	gericht	om	het	“tuinbeeld”	in	het	gebied	te	behouden	
en	zoveel	mogelijk	te	versterken,	ook	langs	de	route	Adriaan	Tripweg	en	
Phoenixstraat.	Er	bestaat	een	onderling	relatief	groot	verschil	in	omvang	
en	in	vormenrijkdom.	Dit	zal	in	de	toekomst	ook	mogelijk	blijven.
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betstaande	gebouwen	met	verzorgde	voortuinen,	deze	dragen	bij	aan	de	groene	sfeer

fietsroute	richting	Ommelanderwijk



 karakter openbare ruimte	 Het	gebied	heeft	een	opvallend	groenbeeld.	De	fietsroute	door	het	gebied	
heeft	een	breed	en	groen	profiel	met	brede	grasbermen	en	dubbele	rij	
boombeplanting.	De	kleinschalige	bedrijven	hebben	goed	verzorgde	voor-
tuinen,	die	bijdragen	aan	het	groene	“tuin”karakter	van	het	gebied.	

	 	 Het	gebied	aan	de	losplaats	verdient	zorg	en	aandacht	in	de	ruimtelijke	
inrichting.	Bij	vernieuwing	moet	worden	ingezet	op	het	weghalen	van	het	
opgaand	groen	langs	de	weg	om	het	zicht	op	terrein	en	het	water	(A.G.	
Wildervanckkanaal)	open	te	maken.	Grasbermen	met	losse	boombeplan-
ting	en	groene	voortuinen	kunnen	hier	ook	bijdragen	aan	het	groenbeeld	
van	het	gebied.	

	 samenhang en differentiatie	 De	samenhang	wordt	ontleend	aan	het	groenbeeld	door	de	voortuinen	en	
het	beeld	van	de	fietsroute.	De	differentiatie	is	groot	door	de	vrijheid	in	de	
individuele	expressie	van	de	verschillende	bedrijfsgebouwen.	De	criteria	
maken	het	mogelijk	om	de	bedrijfsactiviteit	tot	uitdrukking	te	brengen	in	
de	vormgeving	van	de	bedrijfsgebouwen.	

  plaatsing 
•	 Bebouwing	globaal	in	de	rooilijn	geplaatst.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein.

 
  hoofdvorm

•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 Een	plat,	schuin	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.

  aanzicht
•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd.	
•	 Representatieve	gevel	naar	de	weg	gericht.
•	 Entree	en	representatieve	functies	(kantoor,	showroom)	in	de	

voorgevel.
 
  opmaak

•	 Het	materiaalgebruik	is	gevarieerd.	
•	 Het	kleurgebruik	is	gevarieerd.
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.
 
  inrichting van het perceel

•	 Hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	voorgevel	zijn	toegestaan	tot	1	
meter	hoogte.

•	 Het	is	gewenst	om	met	een	groene	inrichting	van	de	voorerven	het	
“tuinbeeld”	te	versterken,	als	bijdrage	aan	het	totale	het	groenbeeld.	

•	 Parkeren	op	eigen	erf.	
•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	

inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	opslag	van	goederen	dient	achter	
de	voorgevel	plaats	te	vinden.

  excessenregeling 
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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de	vier	eilanden	(N33)	

spoorlijn
waterstructuur

Legenda

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting

fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

de	vier	eilanden	(N33)

9.1

voorbeeld	opzet	kavel	

zichtlocatie	de	vier	eilanden	(N33)

9.1

luchtfoto	de	vier	eilanden	(N33)



 9.  Dallen
	 	 De	grote	bedrijvenlocatie	de	Dallen	ligt	tussen	de	N33,	de	Dalweg	en	

de	Adriaan	Tripweg.	Voor	de	beeldkwaliteit	ligt	de	nadruk	op	de	represen-
tatieve	beeldvorming	van	de	zichtlocaties	langs	de	Dalweg	en	de	N33.	
Langs	de	Adriaan	Tripweg	ligt	een	brede	groenstrook	hier	speelt	de	
uitstraling	van	de	bebouwing	een	veel	minder	grote	rol.	Daarnaast	gaat	
het	om	de	interne	beeldkwaliteit	van	de	bedrijvenlocatie.	Op	dit	moment	
zijn	er	nog	maar	enkele	gebouwen	gerealiseerd.	Vanuit	de	identiteiten-
bepaling	voor	de	Dallen	wordt	voor	het	gebied	een	beeldkwaliteitzonering	
gesteld.

	 	 9.1.	 Zichtlocatie	De	vier	eilanden	(N33)	
	 	 9.2.	 Entreelocatie	Wildervank
	 	 9.3.	 Interne	locaties	bedrijvenpark	

 9.1. Zichtlocatie De vier eilanden (N33)

	 beleidsintenties	 Door	zijn	ligging	is	de	bedrijvenlocatie	de	Dallen	een	blikvanger	voor	
Veendam,	die	mede	het	imago	van	Veendam	bepaald.	Daarom	wordt	hier	
gekozen	voor	lokale	en	beperkt	regionale	bedrijven.	Het	beleid	is	gericht	
op	een	representatieve	uitstraling	langs	de	N33	en	de	hoek	Dalweg.	

 karakter openbare ruimte	 De	schil	van	Dallen	vormt	de	zichtlocatie;	zowel	langs	de	N33	als	de	
Dalweg.	De	zorgvuldige	inrichting	met	zigzag	waterpartij	langs	de	N33	
schept	afstand	en	biedt	representativiteit	voor	de	bedrijven	die	zich	hier	
vestigen	vanaf	de	N33.	De	clustering	van	de	bedrijven	in	vier	comparti-
menten	geeft	ritme	aan	het	wegbeeld.	De	bedrijven	worden	niet	ontsloten	
vanaf	de	N33,	maar	vanaf	ontsluitingswegen	aan	de	binnenzijde	van	de	
kavel.	

	 samenhang en differentiatie	 De	samenhang	van	de	bebouwing	langs	de	N33	wordt	ontleend	aan	
de	overeenkomst	van	de	maat	en	schaal	van	de	bebouwing	per	cluster.	
Derhalve	is	ook	beeldafstemming	nodig	tussen	de	onderlinge	bedrijven	
per	cluster.	De	variatie	in	het	totaalbeeld	ontstaat	door	het	ritme	van	de	
vier	clusters	in	de	waterpartij.	Bij	de	cluster	op	de	hoek	van	de	N33	en	de	
Dalweg	is	een	overhoeks	gevelontwerp	van	belang.		Binnen	een	cluster	
wordt	een	slechts	beperkte	differentiatie	nagestreefd,	deze	ontstaat	door	
de	individuele	expressie	van	elk	bedrijfsgebouw.	

	 	
plaatsing 
•	 Langs	de	ontsluitingsweg	bebouwing	achter	de	bouwgrens;	langs	de	

waterpartij	is	de	plaatsing	variabel.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein,	niet	in	het	zicht	

vanaf	N33	of	de	ontsluitingsweg.	In	principe	dient	sprake	te	zijn	van	
een	ontworpen	opslag.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	een	afgeleide	van	de	neutrale	

rechthoekige	vorm	of	een	vrije	vorm.
•	 In	de	bouwmassa	de	kantoor-	en	productiefuncties	zoveel	mogelijk	met	

elkaar	integreren.
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Representatieve	gevels	langs	de	N33:
transparant,	licht	doorlatend	karakter

kleurgebruik	donkergrijs,	zilvergrijs	of	
hiermee	vergelijkbare	kleurstelling

materiaalgebruik	hoofdzakelijk
	metaal	en	glas

ontsluitingsweg	van	de	“eilanden”



•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.
•	 Langs	de	N33	een	minimale	gevelhoogte	van	10m,	ook	langs	het	

eerste	deel	van	de	Dalweg.

  aanzicht
•	 Representatieve	gevels	langs	de	N33;	langs	de	ontsluitingswegen	kan	

de	representativiteit	beperkter	gehouden	worden.
•	 Entree	in	de	voorgevel	naar	de	ontsluitingswegen,	representatieve	

functies	(kantoor,	showroom)	bij	voorkeur	in	de	gevel	naar	de	N33.
•	 Bij	een	kleine	kantoorfunctie	en	grote	“loodsfunctie”	is	extra	aandacht	

nodig	om	de	architectonische	uitstraling	van	het	gebouw	als	geheel	
kwaliteit	te	geven.

•	 Langs	de	N33	per	cluster	een	samenhang	in	de	uitstraling	tussen	
de	bedrijven	nastreven;	individuele	uitstraling	van	de	bedrijven	blijft	
mogelijk.

•	 Overhoeks	gevelontwerp	op	de	hoek	van	de	N33	en	de	Dalweg.

  opmaak
•	 Langs	de	N33:	de	hoofdmassa	heeft	een	kleurstelling	die	per	cluster	

wordt	gekozen.	De	kleurstelling	van	de	vier	clusters	moet	verschillend	
zijn	om	de	clusters	te	kunnen	onderscheiden.

•	 De	toepassing	van	signaalkleuren	wordt	afgeraden.	Ook	de	kleur	van	
de	kozijnen	en	deuren	dient	te	passen	in	bovenomschreven	kleuren-
schema's.

•	 Het	materiaalgebruik	langs	de	N33	bij	voorkeur	hoofdzakelijk	uit	glas	
en	ondergeschikte	andere	materiaaltoepassingen.

•	 De	representatieve	gevel	heeft	bij	voorkeur	in	zijn	geheel	een	(half)	
transparant,	lichtdoorlatend	karakter.

•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	
in	de	gevels	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 In	deze	representatieve	zone	zijn	geen	hekken	voor	de	gevel	aan	de	

zijde	van	de	N33	toegestaan,	hier	ligt	als	afscherming	water.	
•	 Aan	de	ontsluitingswegzijde	zijn	hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	

bouwgrens	(bestemmingsplan)	toegestaan	tot	1	meter	hoogte.		
•	 Parkeerplaatsen	mogen	langs	de	N33	niet	voor	de	bebouwing	ge-

situeerd	worden.	Daarnaast	dienen	deze	afgeschermd	te	zijn	vanaf	het	
zicht	vanaf	de	N33	(bijvoorbeeld	door	hagen).

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	
inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	dit	dient	plaats	te	vinden	achter	
de	voorgevel.

  excessenregeling 
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 de	representatieve	gevel	te	weinig	transparantie	heeft;
•	 vanaf	de	N33	zicht	op	geparkeerde	auto’s;
•	 vanaf	de	openbare	weg	(ook	N33)	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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spoorlijn
waterstructuur

Legenda

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting

fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

entreelocatie	Wildervank	

entreelocatie	Wildervank

Dalweg

9.2

Dalweg

zichtlocatie	entreelocatie	Wildervank

9.2



 9.2. Entreelocatie Wildervank

	 beleidsintenties	 Door	zijn	ligging	is	de	bedrijvenlocatie	de	Dallen	een	blikvanger	voor	
Veendam,	die	mede	het	imago	van	Veendam	bepaald.	Daarom	wordt	hier	
gekozen	voor	lokale	en	beperkt	regionale	bedrijven.	Het	beleid	is	gericht	
op	een	representatieve	uitstraling	langs	de	N33	en	Dalweg.	De	Dalweg	is	
de	entreeweg	van	Wildervank	vanaf	de	N33.

	
 karakter openbare ruimte	 De	schil	van	Dallen	vormt	de	zichtlocatie;	zowel	langs	de	N33	als	de	

Dalweg.	Langs	de	Dalweg	is	het	contact	met	de	weggebruiker	veel	directer	
dan	langs	de	N33,	vergelijkbaar	met	de	G.	Veenhuizenweg	bij	de	entree	
van	Veendam.	De	verkeerssnelheid	is	lager	en	de	bebouwing	staat	dichter	
aan	de	weg.	De	Dalweg	wordt	begeleid	door	bomenrijen	aan	weerszijden.	
De	bedrijven	worden	niet	ontsloten	vanaf	de	Dalweg,	maar	vanaf	een	
ontsluitingsweg	aan	de	andere	zijde	van	de	kavels.	Langs	deze	ont-
sluitingsweg	ligt	een	openbare	groenstrook	met	bomen.		

	 samenhang en differentiatie	 Langs	de	Dalweg	wordt	samenhang	verkregen	door	de	kleurstelling	en	
overkomst	in	maat	en	schaal	van	de	bebouwing.	De	differentiatie	is	
ontstaan	door	een	grote	individuele	vrijheid	in	de	individuele	expressie	van	
de	verschillende	bedrijfsgebouwen.	

plaatsing 
•	 Langs	de	ontsluitingsweg	plaatsing	bebouwing	vrij;	langs	de	Dalweg	

plaatsing	in	de	rooilijn.
•	 Opslag	op	een	afgeschermd	gedeelte	op	het	terrein,	niet	in	het	

zicht	vanaf	de	Dalweg	(bijvoorbeeld	afscherming	door	hagen)	of	de	
ontsluitingsweg.	

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	een	afgeleide	van	de	neutrale	

rechthoekige	vorm	of	een	vrije	vorm.
•	 In	de	bouwmassa	de	kantoor-	en	productiefuncties	zoveel	mogelijk	met	

elkaar	integreren.
•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.
•	 Langs	de	Dalweg	een	minimale	gevelhoogte	van	7	meter.	

  aanzicht
•	 Representatieve	gevels	naar	de	Dalweg	gekeerd;	naar	de	ontsluitings-

weg	kan	de	representativiteit	beperkter	gehouden	worden.
•	 Entree	in	de	voorgevel	naar	de	ontsluitingsweg,	representatieve	func-

ties	(kantoor,	showroom)	bij	voorkeur	in	de	gevel	naar	de	Dalweg.	
•	 Bij	een	kleine	kantoorfunctie	en	grote	“loodsfunctie”	is	extra	aandacht	

nodig	om	de	architectonische	uitstraling	van	het	gebouw	als	geheel	
kwaliteit	te	geven.

•	 De	gevelcomposities	zijn	gevarieerd.

  opmaak
•	 De	bebouwing	heeft	een	rode,	bruine	of	roodbruine	kleurstelling
•	 De	toepassing	van	signaalkleuren	wordt	afgeraden.	De	kleur	van	de	

kozijnen	en	deuren	dient	te	passen	bij	bovenomschreven	kleuren-
schema.

•	 Het	materiaalgebruik	is	bij	voorkeur	baksteen	en	andere	steenachtige	
materialen.	Een	ondergeschikte	toepassing	van	andere	materialen	is	
toegestaan	in	bijpassende	gedekte	tinten.

•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	zonder	te	
domineren	in	kleurstelling.
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referentiebeelden:	dorpse	schaal	die	
aanlsuit	op	Wildervank

	voorbeeld	opzet	kavel	



  inrichting van het perceel
•	 In	de	representatieve	zone	langs	de	Dalweg	zijn	geen	hekken	toe-

gestaan.
•	 Aan	de	ontsluitingswegzijde	zijn	hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	

bouwgrens	(bestemmingsplan)	toegestaan	tot	1	meter	hoogte.		
•	 Parkeerplaatsen	mogen	langs	de	Dalweg	niet	voor	de	bebouwing	

gesitueerd	worden.	Daarnaast	dienen	deze	afgeschermd	te	zijn	vanaf	
het	zicht	vanaf	de	Dalweg	(bijvoorbeeld	door	hagen).

•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	de	
inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	aantoon-
baar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Voor	opslag	en	laden	&	lossen	geldt:	dit	dient	plaats	te	vinden	achter	
de	voorgevel.

  excessenregeling 
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	Dalweg	zicht	op	geparkeerde	auto’s;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.

 9.3. Bedrijvenpark

 karakter openbare ruimte	 De	Adriaan	Tripweg	vormt	de	hoofdontsluiting,	waarvan	het	wegprofiel	
een	groene	uitstraling	heeft	door	de	begeleiding	met	bosstroken.	Langs	
de	daarop	aantakkende	ontsluitingswegen	van	het	bedrijvenpark	liggen	
watergangen	en	groenstroken	met	bomenrijen.	Deze	geven	het	bedrijven-
park	een	groen	aanzien.	De	toegangen	naar	de	bedrijven	liggen	langs	de	
ontsluitingswegen	en	niet	langs	de	Adriaan	Tripweg.	

	 samenhang en differentiatie	 De	beperkte	onderlinge	samenhang	van	de	bedrijfsgebouwen	wordt	ont-
leend	aan	enige	overeenkomst	van	de	maat	en	schaal	van	de	bebouwing	
en	door	de	groenstroken.	De	grote	differentiatie	ontstaat	door	een	grote	
vrijheid	in	de	individuele	expressie	van	de	verschillende	bedrijfsgebouwen.	
Dit	maakt	het	mogelijk	om	de	bedrijfsactiviteit	tot	uitdrukking	te	brengen	
in	het	ontwerp	van	de	gebouwen.	

  plaatsing 
•	 Plaatsing	vrij.
•	 Opslag	afgeschermd	van	het	zicht	vanaf	de	ontsluitingsweg.

  hoofdvorm
•	 Volume	van	bouwwerken	gerelateerd	aan	de	functie.
•	 De	typologie	van	het	bedrijfsgebouw	is	een	afgeleide	van	de	neutrale	

rechthoekige	vorm,	met	binnen	de	rechthoekige	vorm	verbijzonderingen	
naar	aanleiding	van	representatieve	wensen	of	ter	plaatse	afwijkende	
functies..

•	 In	de	bouwmassa	de	kantoor-	en	productiefuncties	zoveel	mogelijk	met	
elkaar	integreren.

•	 Per	kavel	één	bedrijfsgebouw	van	redelijke	omvang,	geen	versnippering	
door	het	plaatsen	van	meerdere	kleinere	gebouwen.

•	 Een	licht	hellend	of	licht	gebogen	dakvorm	is	toegestaan.
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Dallen	
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Legenda

ontsluiting
toekomstige	ontsluiting

fietsontsluiting
toekomstige	fietsontsluiting

Dallen

Adriaan	Tripweg

interne	ontsluiting	met	groenstrookreferentiebeelden

bestaande	bebouwing

9.3

9.3



  aanzicht
•	 Aan	de	zijde	van	de	ontsluitingsweg	dient	de	gevel	een	representatief	

karakter	te	hebben	(representatieve	functies:	entree,	kantoorgedeelte,	
showroom).	

•	 Per	bedrijfsgebouw	een	individuele	uitstraling.

  opmaak
•	 Het	materiaalgebruik	en	kleurgebruik	is	gevarieerd.
•	 De	representatieve	gevel	heeft	bij	voorkeur	voor	een	groot	deel	een	

(half)	transparant,	lichtdoorlatend	karakter.
•	 Bij	gesloten	voorgevels	zonder	ramen	extra	aandacht	voor	architec-

tonische	kwaliteit
•	 De	toepassing	van	reclame	is	toegestaan	in	huiskleuren,	geïntegreerd	

in	de	voorgevel	zonder	te	domineren	in	kleurstelling.

  inrichting van het perceel
•	 Hekken,	muurtjes	of	hagen	vóór	de	bouwgrens	(bestemmingsplan)	zijn	

toegestaan	tot	1	meter	hoogte.	
•	 Overgang	openbaar-privé:	per	bedrijf	wordt	1	inrit	gemaakt,	waarbij	

de	inritbreedte	niet	breder	is	dan	8	meter.	Indien	de	noodzaak	
aantoonbaar	is	kan	overleg	gevoerd	worden	over	een	tweede	inrit.

•	 Parkeren	op	eigen	erf.
•	 Opslag	en	laden	&	lossen	dient	plaats	te	vinden	achter	de	voorgevel.

  excessenregeling
  In	dit	gebied	is	van	excessen	in	ieder	geval	sprake	bij:

•	 armoedig	materiaalgebruik;
•	 gesloten	voorgevels	zonder	architectonische	kwaliteit;
•	 opdringerige	reclame-uitingen;
•	 toepassing	van	felle	kleuren;
•	 vanaf	de	openbare	weg	zichtbare	opslag	op	het	terrein.
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