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BEELDKWALITEIT OP HET BEDRIJVENTERREIN ZENKELDAMSHOEK

Inleiding

Het onderhavige beeldkwaliteitsboek is de inspiratiebron en leidraad voor de verdere

vormgeving voor het bedrijventerrein Zenkeldamshoek fase 2 te Goor. Dit document vormt

samen met het bestemmingsplan het kader waarbinnen het bedriventerrein ontwikkeld

kan worden.

Er zijn regels geformuleerd voor de bebouwing, de bedrijfskavels en de openbare ruimte

‚en daamaast zijn er richtljnen opgesteld voor de vormgeving en materialisatie voor die

delen van het plan die beeldbepalend zijn voor het bedrijventerrein.

Het stedenbouwkundig plan voor het bedrijventerrein kent vif structurerende zones en

daamaast gebieden die er achter zijn gesitueerd.

Dynamische zone provinciale weg N347.

. Poortzone Zomerweg.

. Overgangszone Entersestraat

Landschappeijke zone Mossendamseweg

Recreatieve retentie zone

Achter de structurerende zones
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In dit beeldkwaliteitsplan worden met name regeis en richtljnen geformuleerd voor de

structurerende zones. Om de homogeniteit en de kwaliteit van de kavels onderling en van

het totale bedrijventerrein te waarborgen zijn ook een aantal algemeen geldende regels en

richtijnen opgesteld.

Op hoofdlijnen wordt voor de structurerende zones de volgende beeldkwariteit

nagestreefd.

Dynamische zone provinciale weg N347

Langs de affit van de provinciale N347 is een hoogwaardige modeme bedrijfsbebouwing

geprojecteerd grenzend aan een brede groenzone, die de ruimtelijke en fysieke overgang

vormt naar de N347. De groenzone zal als natdras milieu met de daarbij behorende

vegetatie ingericht worden.

Aan de zijde van de bedrijfskavels zorgen hagen, met daarin geplaatst bomen, voor de

overgang naar het openbaar gebied.

De bebouwing op de bedrijfskavels dient parallel aan de N347 gesitueerd te zijn. Het is

van belang dat de gebouwen lineair ontwikkeld worden met een horizontale gevel geleding

zodat de dynamiek en snelheid van de N347 wordt benadrukt. Hierdoor ontstaat een

relatie tussen gebouw en context.

Poortzone Zomerweg

De Zomerweg is nu de verbinding tussen de gemeente Goor en de provinciale weg N437.

In de naaste toekomst heeft het niet alleen de bovengenoemde functie, maar vormt tevens

de hoofdontsluitingsweg van het bedrijventerrein Zenkeldamshoek.

Deze weg krijgt hiermee een dubbele functie en is daarmee beeldbepalend voor de

gemeente Goor als geheel en het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in het bijzonder.

Het beeld van de Zomenweg dat nagestreefd wordt, is die van een krachtig groen element

met als achtergrond hoogwaardige bedrijfsbebouwing. Om te komen tot dit element wordt

aan beide zijden van de Zomerweg een bomenrij ingezet. De beukenbomen worden

zodanig gepositioneerd dat de achtergelegen bebouwing zichtbaar is en blijft

De gebouwen op de bedrifspercelen dienen paraliel aan de Zomerweg gesitueerd te zijn

en een hoogwaardige eigenijdse uitstraling te krijgen, waarvan de representatieve kant

naar de Zomerweg is gekeerd.

De gebouwen dienen met elkaar een beeld te geven van losse verticale statische

elementen.

Overgangszone Entersestraat

De Entersestraat vormt een onderdeel van het overgangsgebied naar de Boven Regge

met zjn doorzichten naar de stuwwal van Markelo. De uitstraling van deze zone is e

karakteriseren als ommerrijk'. Deze uitstraling zal gehandhaafd bliven en waar mogelijk

worden versterkt. Langs de Entersestraat dient de bedrifsbebouwing aan te suiten bij de

maat, schaal en kleur van de bestaande bebouwing van de Entersestraat. De bedrijfs-

bebouwing wordt ontsloten vanaf de inteme hoofdontsluitingsweg. De huidige Iosse

boomstructuur zal worden versterkt door nieuwe bomen.

Landschappelijke zone Mossendamseweg

In het stedenbouwkundige plan vormt de Mossendamseweg het groene lnt, de overgang

tussen het bedrijventerrein en het kleinschalige landschap. Het huidige groene karakter zal

waar mogelijk versterkt worden. In het stedenbouwkundige concept wordt uitgegaan van

een roodgroene ritmering langs de Mossendamseweg. Dit concept geldt voor zowel de

oost- als westzijde van de Mossendamseweg. Voor de oostzijde zal in de toekomstige

planvorming voor dit gebied nader bekeken moeten worden waar de vrijstaande

‘bebouwing zou kunnen komen te liggen. De bebouwing dient in te spelen op de maat.

schaal en kleurstelling van de huidige bebouwing langs de Mossendamseweg. Hierbij dient

de bebouwing de woonfunctie uit te stralen. De (bedrijfs)woning dient primairop de

Mossendamseweg georiënteerd te zijn.

Bij deze ritmering heeft het groen de overhand wat bewerkstelligd wordt door percelen

gedeeltelijk onbebouwd t aten in combinatie met de voortuinen, behorende bij de

(bedrijs)woningen. Het groene en landschappelijke karaktervan de Mossendamseweg

blijftop deze wijze gehandhaafd.

De bedrijven behorende bij de bedrijfswoningen worden ontsioten vanaf het



 



bedrijventerrein via een intere ontsluiting. Dit zorgt er voor dat bedrijfsactiviteit functioneel

een minimale invloed heeft op de Mossendamseweg. De visuele invloed van de

bedrijfsbebouwing ook zal beperkt zijn omdat de bebouwing op enige afstand van de

Mossendamseweg is gelegen en qua schaal en maat ingespeeld moet worden op het

kleinschalige karakter van de Mossendamseweg.

Recreatieve retentie zone

De zone voor de hoogspanningsleidingen wordt als ‘open' en recreatieve retentie zone

ingezet om de verbinding tot stand te brengen tussen het kleinschalige landschap ten

oosten van de Mossendamseweg en het gebied van de Boven Regge ten westen van de

Entersestraat. Intem verbindt dit recreatieve elementde verschillende plandelen met

elkaar. De aarden geluidswal die ter hoogte van Groenrecying Twente wordt aangelegd is

iet van structurele aard, maar een incident aan de rand van de retentie zone. In de zone

zal sprake zijn van een natdras en een droog milieu met de daarbij behorende vegetatie.

Het zal een zone worden waar het goed verpozen is.

De bebouwing die aan deze zone is gesitueerd moet met zijn representatieve zijde op

deze zone georiënteerd zijn en een eigentijdse uitstraling hebben. Het voorland van het

gebouw dient qua materiaal i te spelen op het groene mileu waar het aan grenst. Om

deze reden dient het parkeren zoveel mogelijk achter op de kavel te worden opgelost.

Achter de structurerende zones

De gebieden achter de vif structurerende zones kunnen getypeerd worden als gebieden

er regels en richtljnen gelden qua bebouwing en kavelindeling. Van de belang is

dat er n deze gebieden een eenduidige uitstraling ontstaat door afstemming van de kavels

onderling. Dit uit zich in kleur en materiaalgebruik in de bebouwing en de overgang van

privé naar openbaar gebied.

 

Regels en richtlijnen

Het beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein formuleert regels en richtljnen voor de

volgende aspecten:

- Inrichtingprincipes voor de openbare ruimte.

- Opbouw, positie, kleur- en materiaalgebruik van de bebouwing.

- Overgang tussen openbaar en privéterrein.

- Parkeren.

Het bedrijventerrein Zenkeldamshoek kent naast een opbouw van de eerder n hoofdlinen

beschreven strucurerende zones ook een interme opbouw. De interne opbouw bestaat uit

gebieden die gesitueerd zijn binnen een groene omljsting gevormd door laanbeplanting

die gesitueerd is aan de hoofdontsluitingsweg. In dit beeldkwaliteitsboek wordt specifiek

ingegaan op de structurerende zones.

Structurerende zones

Inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte

De strucurerende zones van het bedrijventerrein Zenkeldamshoek vragen om een

specifiekere invulling waar de ruimtelijke verschijningsvorm van het bestaande zoveel

mogelijk wordt gerespecteerd en versterkt. Voor deze elementen zin in dit

beeldkwaliteitsplan unieke inrichtingsprincipe gehanteerd.

 

Opbouw, positie, kleur- en materiaalgebruik van de bebouwing

Voor de structurerende zones worden specifieke regels en richtlijnen voorgeschreven voor

de vormgeving en uitstraling van de bebouwing. De bebouwing van de structurerende

elementen kent een bebouwingshoogte en kavelpositie die aansluit op de context. Zo zal

aan de zijde van de Entersestraat en de Mossendamseweg de bebouwing een lagere

bouwhoogte krijgen ( 6 10 meter) dan langs de provinciale weg N347 en de Zomerweg

waar bouwhoogten worden toegestaan tussen de 11 en 15 meter, En daar waar een

landmark is gewenst, kan deze hoogte oplopen tot 30 meter.

Het representatieve front van de bebouwing dient op de eigen ontsluitingsweg

georiënteerd e zijn. Een uitzondering hierop vormt de bedrijfsbebouwing ten noordoosten

van de Zomerweg. Deze bebouwing dient zich niet alleen naar de eigen ontsluitingsweg te

keren, maar ook naar de Zomerweg.

Gestreefd wordt naar het gebruik van duurzame materialen, zoals hout, glas, staal en

steen Hierbij wordt een sober kleurgebruik voorgestaan, inspelend op de context. Voor de

bouwaccenten (landmarks)worden aparte richtjnen beschreven met een afwijkend kleuren

spectrum.

 

Overgang tussen privé-openbaar

De scheiding tussen privé- en openbaar terrein zal worden vormgeven door haagbeuken

van 1,25 meter hoog die in een plantvak staan van 2 meter breed. Langs de interne

‘hoofdontsluitingsroute worden in de haagbeuken bomen geplaatst zodat er een visueel

een duidelijk verschilis tussen hoofd- en subontsluiting. Echter aan de zijde van de

Entersestraat en Mossendamseweg worden nadere eisen gesteld omdat daar sprake is

van het aan twee zijden aansluiten op het openbaar gebied, namelijk de zijde van de

bedrijfswoningen en de zijde van het bedrijf.

Voor het plaatsen van hekwerken geldt voor het gehele bedrijventerrein dezelfde norm,

namelijk: het hekwerk dient opgebouwd te verticale platte spijlen met een zwarte

kleur. Dit zorgt voor een homogene uitstraling van de kavels onderling en voor het gehele

bedriventerrein.

 

Toegangen en parkeren

De opritten naar de bedrijfskavel dienen zoveel mogelijk gecombineerd te worden met de

‘naast gelegen bedrijfskavel. Hierdoor wordt de doorsijding van de berm met

laanbeplanting minimaal aangetast en blijft het beeld van een groene omlsting van het

binnengebied gehandhaafd. Een bijkomend voordeel is dat de hoeveelheid verharding zal

afnemen. Het parkeren op het bedrijventerrein zal op eigen terrein plaatsvinden. Buiten de

structurerende elementen worden er geen nadere eisen gesteid aan het parkeren op

eigenterrein. Aan een mogelike stallingplaats voor vrachtwagens in de oostelijke

recreatieve retentie zone zullen nadere eisen worden gesteld.
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DYNAMISCHE ZONE PROVINCIALE WEG N347

Typologie

Uitstraling

Vorm en omvang gebouw

Posiie op de kavel

Dak

Materiaal

Kleur

Bijzondere accenten

(Onbebouwde nuimte

Parkeren

Begrenzing

Inrichting en beplanting

Lineair beeld van bedrijfsbebouwing.

Eigentijdse hoogwaardige uitstraling met een representatief front naar de provinciale

weg N34T.

De hoogte van de bebouwing mag maximaal 40% van de lengte van het gebouw

zin. De bouwhoogte moet minimaal 10 meter zjn en mag maximaal 15 meter zijn

waarbij het hoogste deel van het gebouw aan de straatzijde dient e zin gesitueerd. De

gevel dient een horizontale geleding te hebben.

 

Minimaal 70% van de kavelbreedte moet worden bebouwd. Het gebouw is gesitueerd

in de roorlijn die 2m uit de erfgrens is gelegen. De representatieve zijde is naar de

ontsluitngsweg van de bedrijvenkavels gesitueerd. De bebouwing ligt minimaal 2,5

meter ui de zjdelingse perceelgrenzen

Platdak

Toepassen van materialen zoals houf, glas, staal

Uilgangspunt is een kleurenrange van Weiss-aluminium tot antraciet. Verbijzondering

van de bouwaccenten langs de provinciale weg middels een kleuren Spectrum van wit

blauw.

Bijzondere bouwaccenten, landmarks worden alleen toegestaan aan het begin van de

oprit naar de N347. Maximaal 20 % van het bebouwde perceelopperviak mag de

maximale hoogte hebben van 30 meter. De plint van het accent deel van het gebouw

dient van afwijkend materiaal e zjn ten opzichte van de rest van het gebouw.

De onbebouwde ruimte dient aan de voorzijde ingerichtte j als groene ruime. Dit

kan bijvoorbeeid door het n te ichten met grastegels. De overige onbebouwde ruimie

mag als halfverharding worden ingericht

Parkeren geschiedt op eigen terrein en dient zoveel mogelijk achter en naast de

‘bebouwing te zijn gesitueerd.

De erfbegrenzing, indien hekwerken, bestaat uit hekwerken mat vertical platte spijen

n de Kleur antraciet

Aan de zijde van de erfgrens zullen in de openbare ruimte plantvakken van 2 meter

worden gerealiseerd met daarin haagbeuken van 1,25 meter hoog en 1,00 meter

breed en bomen.

Aan de zijde van de N347 zal de berm, met aanliggende sloot,dienst doen als retentie.

De mate van extensivieit n het groenbeheer moet zjn afgestemd op de

waterhuishoudkundige eisen van de retentefunctie. Vanwege de gewenste openheid

dienen opslag, heesters en dergelike niet voor te komen.

Ruig graslandvegetatie.
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POORTZONE ZOMERWEG

Typologie

Uitstraling

Vorm en omvang gebouw

Posttie op de kavel

Dak

Materiaal

Kleur

Bijzondere accenten

Onbebouwde nuimte

Parkeren

Begrenzing

Infichting

Beplanting

Ritmisch beeld met een reeks afwisselend (soltaire) bedrijfsbebouwing.

Eigentijdse hoogwaardige uistraling met een representatief front naar de Zomeweg,

De hoogte van de bebouwing mag variëren tussen de 10 en 15 meter. Een deel van de

bebouwing dientin de rooiln geposiioneerd te zijn. De gevel dient een verticale

geleding te hebben

Maximaal 70% van de kavelbreedte mag worden bebouwd. Langs de Zomerweg wordt

in de rooilin, $ meter uit de erfgrens gelegen, gebouwd. De bebouwing lgt minimaal

2,5 meter uit de zijwaartse perceelgrenzen.

Platdak

Toepassen van materialen zoals hout, glas. staal en steen.

Uilgangspunt is een kleurenrange van bruin tot rood (aarden tnten). Verbijzondering

van de bouwaccenten van wei-alurminium tot antraciet

Hogere bouwaccenten, Landmarks, worden toegestaan ter hoogte van de oprit N347

(zie dynamische-zone) en bij de kruising van de Enersestraaten Zomeweg. Maximaal

20 % van het bebouwde perceeloppervak mag de maximale hoogte hebben van 30

meter

 

De onbebouwde ruimte tussen de percelen dient zoveel mogelijk ingericht te worden

met een open verhardingsstructuur

Het parkeren dient zoveel mogelijk naast en achter de bebouwing opgelost te worden

waardoor de bebouwde elementen ten vol n hun groene settng tot uitdrukking

kunnen komen.

De erfbegrenzing, ndien hekwerken, bestaat uit hekwerken met verticale platte spilen

n de kleur antraciet

 Aan de zijde van de erfgrens zullen n de openbare ruimte plantvakken van 2 m

worden gerealiseerd met daarin haagbeuken, van 1,25 meter hoog en 1,00 meter

breed, en bomen.

n verband met gewenste doorzicht uimte planafstand bomen: 12-15 meter.

Boomsoorten met brede open kroon, zoals Valse Christusdoom
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OVERGANGSZONE ENTERSESTRAAT

Typologie

Uistraling

Vorm en omvang gebouw

Posiie op de kavel

Dek

Materiaal

Kleur

Bijzondere accenten

Onbebouwde nimte

Parkeren

Begrenzing

Inichting

Beplanting

Rimisch beeld van bebouwd en onbebouwd aan de Entersestraat

(bedrijfs)woningzijde, aan de zijde van de inteme hoofdontsluitingsweg (bedrijfszijde)

hoeft dt minder pregnant e z.

Het beeld aan de Entersestraat moet die zijn van een doorgaande vormgegeven

gevelijn met daar achtergelegen de bedrifsbebouwing. De bedrifsbebouwing moet

aqua architectuur en schaalinspelen op de woonbebouwing.

De bedrifsbebouwing dient qua materiaal gebruik en schaal aan te sluten bij de

omgeving en dient met de achtergevel n de rooilin te worden gepositioneerd

Maximaal 70% van de kavelbreedte mag worden bebouwd met een minimum

onbebouwde ruimte aan één zijvaartse perceelgrens van 6,5 meter. Aan de zide van

de Entersestraat staat de bebouwing in de rooiln. Dt om te voorkomen dat langs de

Entersestraat een beeld ontstaat van open opslag. De bebouwing dient minimaal S

meter uit de bedrijfsontsluiingsweg te zijn gelegen

Kap en plat dak

Toepassen van materialen zoals hout, baksteen en staal

Uitgangspunt is een kleurenrange van terracott tot antraciet, zwart

Op de kavel nabij de Kruiing bij de Zomerweg mag een landmark worden geplaatst

Maxmaal 20% van het e bouwen oppervak mag een hoogie bereken van maxmaal 3 mete.

Door de onbebouwde strook van minimaal 6,5 meter zjn zicht relaties naar en vanuit

het binnengebied gegarandeerd en blijft de Iosse bebouwingsstructuur gehandhaafd

De onbebouwde ruimte dient zovee! mogelijk als groene ruimte ingericht te worden.

 

Parkeren geschiedt op eigen terrein, en dient zoveel mogelijk voor het

bedrifsgebouw opgelost e worden. De bedrifsactiviteit moet ontsloten worden vanaf

de interne hoofdontsluitingsweg,

Aan de zijde van de Entersestraat wordt de overgang gevormd door een watergang.

Aan de zijde van de inteme hoofdontsluitngsweg zal dit gebeuren door een berm met

daarin beukhagen geplaatst met daarachter de mogelikheid tt het oprichten van een

hekwerk dat bestaat uit verticale platte spijen in de kieur antraciet

 

Aan de zijde van de hoofdontsluitingsweg zullen in de openbare ruimte plantvakken

van 2 meter worden gerealiseerd met daarin haagbeuken, van 1,25 meter hoog en van

1,00 meter breed en bomen. Aan de zijde van de Entersestraat zal een watergang

worden gerealiseerd

‚Aan de zijde van de Entersestraat zulen bomen langs de weg worden gesitueerd

1



 



LANDSCHAPPELIJKE ZONE MOSSENDAMSEWEG Tes HOOGTE VAN DE BEDRIJFSWONING! 

Typologie Ritmisch beeld van bebouwd en onbebouwd aan zowel de zijde van de

Mossendamseweg (bedrijfs)woningzijde als aan de zijde van de inteme

hoofdonisluitingsweg (bedrijfszijde)

Uittraling Mossendamseweg moet di zijn van vrjstaande woningen met daar achtergelegen de

bedrifsbebouwing. De bedrifsbebouwing moet qua architectuurinspelen op

woonbebouwing

 

Vormenomvang gebouw _ De (woon)bebouwing dientinte spelen op de aanwezige bebouwing met een

eigentids karakter waarbij de hoogte maximaal 10 meter mag bedragen. De

bedrifsbebouwing dient qua maat en schaal aan te sluiten bj de(bedrijfs woning

 
Posiie op de kavel Eris een weedeing gemaaktin de kavel namelk: 40% van de kaveldiepte bedoeld

voor de bedifswoning en 60% is bedoeld voor de bedrifsactiteit. Dit om e voor

komen dat de bedrjfsactviei zich gaat oriënteren op de Mossendamseweg

Mossendamseweg Maximaal 70% van de kavelbreedte mag worden bebouwd met een minimum

onbebouwde rumte aan één zijwaartse perceelsgrens van 12 meter. Aan de zide van

de Mossendamseweg staat de bebouwing (bedrijfswoning) minimaal 10 meter uit de

oorste perceelgrens.

Aan de zijde van de interne subonisluingsweg dient de voorgevel van de

 

 

 

y bedrifsbebouwing in de rooiijn, 10 meter uit de perceeisgrens,te worden opgericht

: 9 Dak Platofkap

- IA

$ Materiaal Toepassen van materialen zoals hout baksteenen staal

E Kleur Uitgangspunt s een kleurenrange van teracotta tot antraciet, zwart

> t ä"\:‘ÁQÀBJ Bijzondere accenten nxt

Onbebouwde rimte De onbebouwde ruimte dient ingerichtte worden als groene ruimte waarbinnen

16 2 0 10 1528 3 2525 soltairebomen zijn gepiaatst

Parkeren Parkeren geschiedt op eigenterrein. Aan de zijde van de bedrijfsbebouwing dient dt

zoveel mogelijk ussen de bedrijfswoningen het bedrijfsgebouw of voor het

bedrifsgebouw opgelost e worden. De bedrijfswoning wordt ontsloten vanaf de

Mossendamseweg tenwijl de bedrijfsactiviteitontsloten moet worden vanaf de interne

subonisluitingsweg

Begrenzing Aan de zijde van de Mossendamseweg wordt de overgang gevormd door een

watergang. Aan de zijde van de inteme subonisluitingsweg zal dt gebeuren door een

berm met daarin beukhagen geplaatst met daarachter de mogelijk tot het oprichten van

n hekwerk dat bestaat vericale platte spijlen n de kieur antrac
 

Inrichting Aan de zijde van de erfgrens ter plaatse van de bedrjfsbebouwing zal n de openbare

ruimte plantvakken van 2 meter worden gerealiseerd met daarin haagbeuken van 1,25

meter hoog en 1,00 meter breed. Aan de zijde van de bedrjfswoning vormt een

watergang de overgang naar het openbaar gebied

 

Beplanting Los bigeplante etzen en/of eiken in extensief beheerde grasbermen 



 



Mossendamseweg
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LANDSCHAPPELIJKE ZONE MOSSENDAMSEWEG Ten HOOGTE VAN DE BEDRIJFSKAVELS

Typologie

Uistaling

Vorm en omvang gebouw

Positie op de kavel

Dak

Materiaal

Kieur

Bijzondere accenten

Onbebouwde ruimte

Parkeren

Begrenzing

Incichting

Beplanting

Ritmisch beeld van bebouwd en onbebouwd aan zowel de zijde van de

Mossendamseweg als aan de interne hoofdontsluiingsweg van de bedrifskavels

Het beeld voordít deel van de Mossendamseweg dient die e zjn van een doorgaande

gevelijn. De bedrijfsbebouwing moet qua architectuur en uistraling inspelen op het

tandschappelike karakter.

De bedrijfsbebouwing dient qua materiaalgebruik en schaal aan te sluiten bi de

omgeving en dient met de achtergevelin de rooiln te worden gepositioneerd

Maximaal 70% van de kavelbreedte mag worden bebouwd met een minimum

onbebouwde ruimte aan één zijwaartse perceelsgrens van 12 meter. Aan de zijde van

de Mossendamseweg staat de bebouwing in de rooilin. Dit om te voorkomen dat angs

de Mossendamseweg een beeld onstaat van open opslag.

Piat ofkap

Uitganspunt s een kleurenrange van terracotta tot antraciet

Uitgangspunt s een Kleurenrange van terracotta totantraciet, zwart

nt

De onbebouwde ruimte dient ingericht te worden als groene ruimte

Het parkeren geschiedt op eigen terrein, tussen/voor de bedrijfsbebouwing. De

bedrifsbebouwing wordt ontsloten vanaf de interne subontsluiting,

Aan de zijde van de Mossendamseweg wordt de overgang gevormd door een

watergang. Aan de zijde van de inteme subontsluiingsweg zal t gebeuren door een

berm met daarin beukhagen geplaatst met daarachter de mogelij tot het oprichten van

‚en hekwerk dat bestaat vericale platte spijlen n de kleur antraciet.

 

Aan de zijde van de erfgrens tplaatse van de bedrjfsbebouwing zal n de openbare

ruimte plantvakken van 2 meter worden gerealiseerd met daarin haagbeuken van 125

meter hoog en 1,00 meter breed. Aan de zijde van de bedrijfswoning vormt een

watergang de overgang naar het openbaar gebied.

Los bijgeplante elzen en/of eiken in extensief beheerde grasbermen



 



 

Retentiezone

 

 

var

 

RECREATIEVE RETENTIE ZONE

Typologie

Uitstraling

Vorm en omvang gebouw

Posite op de kavel

Dak

Materiaal

Kleur

Bijzondere accenten

Onbebouwde nimte

Parkeren

Begrenzing

Incichting

Beplanting

Lineair beeld van bedrijfsbebouwing

Eigentidse hoogwaardige uitsraling met een representatief front naar de recreatieve

retentie zone

De hoogte van de bebouwing mag aan de voorzijde maximaal 15 meter zijn. De

bebouwing achter het frontgebouw mag maximaal 23 meter bedragen. De gevel van

het fontgebouw dient een horizontale geleding te hebben

Minimaal 70% van de kavelbreedte moet worden bebouwd. De representatieve zijde

van het gebouw is gesitueerd n de rooijn die 10 meter uit de voorste erfgrens is

gelegen. De bebouwing igtminimaal 2,8 meter uit de overige perceelgrenzen.

Piat dak

Toepassen van materialen zoals houf, glas, staal

 

Ultgangspuntis een kleurenrange van WeiG-aluminiumtot antraciet. Verbijzondk

van de bouwaccenten langs de provinciale weg middels een kleuren spectrum van wit.

blauw.

 

Bij de aansluiing met de Zomerweg is een bouwaccent toegestaan met een hoogte

van 30 meter. Maximaal 20 % van het bebouwde perceelopperviak mag de maximale

‘hoogte hebben van 30 meter. De plint van het accent deel van het gebouw dient van

afwijkend materiaal e zijn ten opzichte van de rest van het gebouw.

 

De onbebouwde ruimte dient aan de voorzijde ingericht e zijn als groene ruimte. Dit

kan bijvoorbeeld door het n te richten met grastegels. De overige onbebouwde ruimte

mag s halfverharding te worden ingericht

Parkeren geschiedt o eigenterrein en dient zoveel mogelijk achter en naast de

bebouwing te zjn gesitueerd.

De erfbegrenzing, ndien hekwerken, bestaat uit hekwerken met verticale platte spijen

in de kleur antraciet

De retente zone wordt gevormd door een extensief beheerde ruig grastandvegetatie

Aan de zijde van de erfgrens zullen n de openbare ruimte plantvakken van 2 meter

worden gerealiseerd met daarin haagbeuken van 1,25 meter hoog en 1,00 meter

breed.Enkele (nheemse) soltaire bomen kunnen een ruimtelike bijdrage leveren aan

de retentie zone.

De retentie zone zal bestaan t een plas, natdras en droog miieu. Met diverse

plekken waar verpoosd kan worden. Deze plekken zijn bereikbaar door het realiseren

van voelpaden die bestaan uit repac. Hetfetspad zal bestaan uit een halfverharding

n dient als een onafhankelijk doorlopend dijkint herkenbaarte zijn. De plassen in het

gebied hebben natuurijke oevers met plasbermen

De beplanting zal bestaan uit een vegetatie die aanslutbij een droog natdras e

plasmiteu.
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ACHTER DE STRUCTURERENDE ZONES

Typologie

Uitstraling

Vorm en omvang gebouw

Dak

Materiaal

Kleur

Bijzondere accenten

Onbebouwde nimte

Parkeren

Begrenzing

Inichting

Beplanting

geen specifieke beeidvorming

zorgvuldige maar eenvoudige architectonische uitstraling waarbij er een integratieis

tussen bedrijfsactivteit en kantoorfunctie

de hoogte van de bebouwing mag maximaal 23 meter bedragen.

n

Toepassenvan materialen zoals hout, gas, staalen steen

Een kleuren range van weit-alurminium tot antraciet

nvt

De onbebouwde ruimte tussen de percelen dient zov

met een open verhardingstructuur

 

l mogelijk ingericht te worden

Het parkeren dient op eigen terrein opgelost e worden

De erfbegrenzing, indien hekwerken, bestaat uithekewerken met ver

spilen in de kleur antraciet

 

e platte

Aande zijde van de erfgrens zullen n de openbare ruimte plantvakken van 2 meter

worden gerealiseerd met daarin haagbeuken, van 1,25 meter hoog en 1.00 meter

breed

haagbeuken
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