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1.1. Aanleiding
In het rapport “Samen ruimte creëren” is het opstellen 
van beeldkwaliteitsrichtlijnen één van de aandachts-
punten. Daar dient echter wel een goede ruimtelijke 
visie aan ten grond slag te liggen. Deze is opgesteld 
(deel B) en vormen samen met de ruimtelijke analyse 
de basis voor het beeldkwaliteitsplan. De bevindingen 
uit de analyse (deel A) zijn niet direct positief. In de 
huidige situatie is de beeldkwaliteit voor gebouwen 
en openbare ruimte zeer divers. Een deel van ‘t Heen 
oogt gedateerd/verrommeld en is gering van kwaliteit. 
Tegelijkertijd komen overzichtelijke gebieden en fraaie 
gebouwen voor die de toets van de beeldkwaliteit 
goed kunnen doorstaan. 

Er bestaat behoefte om naast een ruimtelijke visie 
2040 voor dezelfde periode ook een visie en richtlijnen 
te hebben voor de beeldkwaliteit. Nieuwbouwen en 
verbouwen krijgen een toetsing- en inspiratiekader. 
Belangrijker is dat door de beeldkwaliteit een indicatie 
wordt gegeven voor het gewenste uitstralingsniveau, 
voor de verbeelding en ondersteuning van de kwali-
teitsverbetering en voor de consistentie en eenduidig-

Inleiding

1. INLEIDING

heid van de aanpak. Niet alle gebieden en openbare 
ruimte behoeven eenzelfde niveau na te streven. Per 
gebied is eenzelfde strategie wel van belang. De visie 
vertaald naar een “beeldkwaliteitsplan” is in dit geval 
maatwerk en afgestemd per gebied of situatie.  

1.2. Doel
Het doel van het beeldkwaliteitsplan is het weergeven 
van de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de 
beeldkwaliteit voor de nieuwbouw en verbouw van 
de gebouwen en voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Met deze leidraad kan in de toekomst het be-
drijventerrein revitaliseren naar het gewenste uitstra-
lingsniveau. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingka-
der voor de welstandcommissie en ter inspiratie voor 
architecten. Het beeldkwaliteitsplan zal een inspiratie-
bron zijn voor de huidige ondernemers die op ‘t Heen 
actief zijn.

1.3.  Opzet
De belevingswaarde, als onderdeel van de ruimtelijke 
kwaliteit, neemt voor de beeldkwaliteit een belangrijke 
plaats in. Bij belevingswaarde spelen enerzijds begrip-

pen als oriëntatie, identiteit, herkenbaarheid, eendui-
digheid, compositie, kwaliteit van vormgeving en ma-
terialisering een belangrijke rol en anderzijds (gepaste) 
diversiteit en verscheidenheid. De context voor de 
beeldkwaliteit op een bestaand bedrijventerrein ver-
dient voor de kwaliteitscriteria alle aandacht. In dit ge-
val zijn de huidige ruimtelijke kenmerken en de daaruit 
voorkomende problematiek, alsmede het streefbeeld 
2040 de voorwaarden voor het speelveld aan mogelijk-
heden. Daarmee geeft het beeldkwaliteitsplan handen 
en voeten aan de ruimtelijke visie 2040. Daarnaast is 
het vigerende bestemmingsplan (en het in 2012 op te 
stellen bestemmingsplan) bepalend voor onderdelen 
van de beeldkwaliteit, zoals de bouwmassa/-hoogte en 
de bebouwingsmogelijkheden op de kavel. De ruim-
telijke visie 2040 en beeldkwaliteitsplan zullen leiding-
gevend zijn voor de aanpassingen van het in 2012 op 
te stellen bestemmingsplan.

De opzet bestaat uit 3 onderdelen: (1) een korte 
verkenning en analyse van de huidige aspecten en 
toekomstbeeld aangaande de beeldkwaliteit, (2) de 
uitgangspunten en voorwaarden (beeldkwaliteitsre-
gels) en (3) referentiebeelden.





2. Beeldkwaliteitsplan
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Harde randen rond ‘t Heen Orthogonale wegenstructuur Gebouwen, erfbebouwing en afscheidingen 
bepalen grotendeels het straatbeeld

Verrommelling door voorruimte bedrijf
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2 Huidige aspecten en toekomstbeeld

2.1. Huidige aspecten

Inleiding
‘t Heen is in haar omvang, milieuzonering, bedrijfsty-
pologie en samenstelling met kleine en grotere bedrij-
ven uniek in de regio.  

Bedrijventerrein ‘t Heen ligt in de noord-oost hoek van 
Katwijk en is ingekaderd door duidelijke randen. Het 
terrein ligt ingeklemd tussen het Uitwateringskanaal, 
de provinciale weg N206 en de Maandagse Wetering. 
‘t Heen is een naar binnen gekeerd bedrijventerrein 
en kent een verscheidenheid aan gebouwgrootte en 
uitstraling.

Het terrein bestaat uit een raster met onderling ver-
gelijkbare “rechthoekige vlakken”, een zogenaamde 
orthogonale wegenstructuur. De opzet biedt mogelijk-
heden voor een regelmatige opbouw en uitstraling. 
In het raster zijn de Ambachtsweg en de Lageweg als 
ontsluitende wegen belangrijke lijnen. 

Het raster is intensief bebouwd. Vele kavels zijn gro-
tendeels volgebouwd, waarbij de bouwhoogten op 
het oog voor het overgrote deel variëren tussen 4 tot 
8 meter.

De vlakken in het raster zijn niet allemaal even groot. 
De grootte van de vlakken zijn niet lineair gekoppeld 
aan de grootte van de bedrijven. 
In het noordelijke deel, zijn de meer grootschalige 
bedrijven gevestigd. In het midden- en zuidelijk ge-
deelte, zijn over het algemeen kleinschaliger bedrijven 
gesitueerd. 

Verkeersstructuur
De Ambachtweg en de Lageweg zijn de ontsluitings-
wegen. De overige straten zijn thans bedrijfsstraten. 
De verkeerstructuur is niet altijd even duidelijk. De 
doorgaande route heeft niet overal de duidelijke ken-
merken van een hoofdroute (Ambachtsweg/Lageweg). 
De inrichting van de straat, het parkeergedrag langs 
deze routen, versnipperd groen, onherkenbaarheid 

van gebouwen, vergroten de onduidelijkheid. 
De bedrijfsstraten vertonen grote gelijkenissen in maat 
en profilering en zijn soms doodlopend. 
De bedrijfsstraten zijn qua inrichting, materiaalgebruik, 
en visuele uitstraling echter wel divers.

Groenstructuur
Een duidelijke groenstructuur ontbreekt. De aanzet 
tot continuïteit en eenduidigheid van het groen wordt  
veelal doorbroken. Er komen veel versnipperde weinig 
onderhouden groenstroken met een onduidelijke 
functie voor.
 
Bedrijvenstructuur
‘t Heen is een bedrijventerrein met van oudsher de 
nadruk op maakindustrie. Daarnaast komt perifere 
detailhandel voor. De bedrijfsactiviteiten zijn gaan-
deweg versnipperd, waardoor de samenhang op het 
bedrijventerrein verloren dreigt te gaan. De visuele 
samenhang en de mate van geordendheid ligt bij ver-
snippering onder druk. Enige aanzet tot verpaupering 
in het meest zuid-oostelijk deel is zichtbaar. 
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De onderlinge verscheidenheid aan bouwmassa is 
qua bebouwingshoogte beperkt. De diversiteit in de 
gebouwgrootte, kapvorm en gevelbreedte is wel zeer 
divers.
 
2.2. Toekomstbeeld

Hoofdopzet
De orthogonale wegenstructuur met rasters is een 
heldere toekomstgerichte opzet. Bij de beeldkwaliteit 
wordt versterking en ondersteuning van de basisopzet 
met inachtneming van de huidige situatie centraal ge-
steld. Op het gebied van de wegen-, groen en bedrij-
venstructuur en de kavelinrichting geldt in hoofdlijnen 
het volgende toekomstbeeld.

Verkeerstructuur.
In de verkeerstructuur wordt van drie type wegen 
uitgegaan, hoofdontsluitingswegen, groenstraten en 
bedrijfsstraten. De hoofdontsluitingsweg is gelijk aan 
de huidige. Bij de hoofdontsluitingsweg geldt zowel 
de beeldkwaliteit van een bomenstraat als een onbe-

Oriëntatie
‘t Heen als geheel en op onderdelen kenmerkt zich als 
een naar binnen gericht bedrijventerrein. Het heeft 
geen duidelijke identiteit.
De bedrijven zijn veelal alzijdig georiënteerd. Er is een 
constante afwisseling van voor-, zij- en achterkanten. 
Op het terrein ontbreken (markante) herkenningspun-
ten, en oriëntatiepunten. De wegenstructuur, groen-
structuur en in mindere mate de bedrijfsfunctiestruc-
tuur zijn niet altijd even helder.

Inrichting kavels, bouwmassa en markante plekken
De indeling van het kavel verschilt per bedrijf en 
bedrijfstype en is erg afhankelijk van de specifieke 
bedrijfswensen, de grootte en de aard van het bedrijf. 
De kavelinrichting verschilt eveneens. Op menig kavel 
is de inrichting verzorgd en overzichtelijk; in andere 
gevallen noodzakelijkerwijs minder fraai en in enkele 
gevallen ronduit rommelig en/of chaotisch, voorterrei-
nen worden veelal als opslag gebruikt.

lemmerde veilige doorstroming van verkeer. 
De bedrijfsstraten worden opgedeeld in “groenstra-
ten” en eenvoudige “bedrijfsstraten”. De groenstraten 
hebben door de groene inrichting een aantrekkelijker 
straatbeeld dan de eenvoudige bedrijfsstraten. Bij de 
laatste type straat telt vooral de functionele kwaliteit 
(de gebruikswaarde). De gewenste beeldkwaliteit 
varieert bij de verschillende typen straten.   

Groenstructuur
De groenstructuur bestaat uit drie elementen. De 
hoofdroute, -de Ambachtsweg en de Lageweg,- zal 
worden heringericht met hoog kwalitatief groen. De 
bomen en onderbegroeiing worden gebruikt voor 
versterking van de herkenbaarheid en begeleiding 
van de hoofdverkeersroute. Het tweede element in de 
groenstructuur zijn de drie “west-oostassen” langs de 
Nijverheidsstraat, Taanderstraat en de Blekerstraat. De 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte en de gebou-
wen langs de routes zal de hogere ruimtelijke kwaliteit 
moeten ondersteunen.



18

Grote invloed auto’s op openbare ruimte
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plan, 3 tot 5 meter achter de erfgrens. De gebouwen 
moeten in de voorgevelrooilijn gebouwd worden om 
de onderlinge samenhang en de relatie met de open-
bare ruimte te verhogen. 
Verschillende functies van het bedrijf, -bedrijfsvloer, 
kantoor, opslag en dergelijke-, dienen in één samen-
hangende bouwmassa te worden vormgegeven. 
De indeling en inrichting van de kavel is voor de 
ruimtelijke kwaliteit eveneens belangrijk. Opslag in de 
openlucht dient uit veiligheids-en beeldkwaliteitsrede-
nen door de bebouwing of met andere middelen, waar 
mogelijk uit het zicht vanaf de openbaar ruimte te 
worden gehouden. Gebouwde oplossingen behoren 
hier tot de mogelijkheden.
Er dient meer uniformiteit te komen voor containerop-
slag, fietsenstalling en opslag van goederen. 
Het parkeren op eigen terrein wordt op logische en 
geordende wijze op de kavel gesitueerd.
In het openbaar gebied zal straatmeubilair (banken 
overzichtkaart ed.) gedoseerd worden toegepast. 
De reclame dient bij voorkeur een onderdeel te zijn 

het water georiënteerd. 
De meest representatieve functies, zoals het kantoor, 
receptie en andere functies worden aan de voorzijde 
ondergebracht. De visuele interactie tussen de bin-
nenkant van het gebouw en de buitenruimte dienen 
op logische plaatsen vorm te krijgen.   
Ook reclame-uitingen kunnen, als onderdeel van het 
gebouw, een extra dimensie aan de uitstraling geven.

Bouwmassa, kavelinrichting en markante plekken
Het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door de 
positie van de bouwmassa’s op de percelen. Hierbij 
spelen hoogtes en ritmiek van de bebouwing een 
belangrijke rol. Door eisen te stellen aan de positie van 
gebouwen ten opzichte van de kavelgrenzen ontstaat 
een samenhangend straatbeeld wat doorafstemming 
ten goede komt aan orde en individuele herkenbaar-
heid: het straatbeeld wordt prettiger en veiliger, de 
ontwerpkaders en reclame mogelijkheden helder en 
duidelijk. 
De bebouwing ligt, overeenkomstig het bestemmings-

Het derde element is de begroeiing langs de randen. 
Door continuïteit van het groen wordt een aantrekke-
lijke zone gecreëerd langs het water en de N206. 
Het overige groen wordt naar kwaliteit en nut afge-
wogen ten opzichte van andere doelen, waaronder 
parkeren.  

Bedrijfsfunctiestructuur
Het bedrijventerrein wordt globaal in vier zones opge-
deeld toegevoegd met een aantal potentiele zichtloca-
ties. Een zone met grootschalige productie bedrijven, 
een zone met gemengde bedrijvigheid, een zone met 
perifere detailhandel en een ingetogen bedrijfszone. 
 
Oriëntatie bedrijven/representatieve gevel
De bedrijven manifesteren zich met de voorzijde 
(representatieve gevel) naar de openbare weg. Bij 
hoeksituaties is de oriëntatie tweezijdig. Blinde gevels 
langs de openbare weg moeten worden voorkomen.  
De gebouwen langs de Provincialeweg en het Uitwa-
teringskanaal zijn bij een zichtlocatie op de weg en/of 
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van de architectonische uitstraling van de bebouwing.
De zichtbaarheid, herkenbaarheid en het imago van 
het bedrijventerrein zal in de toekomst moeten toe-
nemen. Daarom wordt er in de Ruimtelijke visie 2040 
ruimte gegeven voor het ontwikkelen van zichtlocaties 
langs de N206 en het Uitwateringskanaal. Het bedrij-
venterrein wordt door het toevoegen van markante 
gebouwen herkenbaar vanuit de omgeving. Met name 
aan het begin van de Ambachtsweg (met de meeste 
publieke functies) en de locaties langs het Uitwate-
ringskanaal en de N206 zal met bijzondere bebouwing 
het bedrijventerrein gemarkeerd kunnen worden.



Detail bestemmingsplan

52o terugliggende opbouw

Bestemmingsplan 1999
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De vastgelegde bouwhoogte is maximaal 12 meter. Op 
een aantal plekken kan, door een binnenplanse ont-
heffing hiervan worden afgeweken. Aan deze binnen-
planse ontheffing, wordt op een aantal locaties echter 
wel de eis gesteld dat het nieuwe gevelvlak 52o terug 
ligt ten opzichte van het op het bestemmingsplan 
aangegeven bouwvlak. De 52o eis kan op sommige 
plekken vervallen (zie plaatje rechter pagina). Echter 
zal er altijd rekening gehouden moeten worden met 
de verhouding van de hoogte van de bebouwing en 
de breedte van de weg, dit om de menselijke schaal te 
behouden en geen onprettige ruimten te creëren.
Op dit moment variëren de feitelijke bouwhoogten op 
het industrieterrein tussen de 4 en 8 meter. De toege-
stane hoogte van 12 m blijkt daarmee ruim voldoende 
te zijn.
De toegestane maximale bouwhoogten zullen in het 
nieuwe bestemmingsplan niet veel afwijken van de be-
staande hoogten. In het nieuwe bestemmingsplan zal 
wel de term minimale bouwhoogte worden geïntro-
duceerd. Deze zal verschillen per zone. Op incidentele 
markante plekken, zoals langs het Uitwateringskanaal 
nabij de brug, is het verruimen van de mogelijkheden 
voor een hogere bouwhoogte wenselijk.

3.2. Milieucategorieën en zoneringen
De zonering wordt naar de huidige wetgeving en 
gelet op de milieutechnische voorwaarden gemaxi-
maliseerd. Er dient rekening gehouden te worden 
met ontwikkelingen buiten het plangebied, zoals de 
nieuwe woonwijk Middelmors en de ontwikkelingen 
langs de Rijnoevers. 

3.3. Bebouwingsvoorschriften
Volgens het vigerende bestemmingsplan mag maxi-
maal 80% van het bebouwingsvlak worden bebouwd, 
in de toekomst kan het ook wenselijk zijn om hier een 
minimum aan te koppelen om de kavels efficiënter in 
te richten. De onbebouwde ruimte tussen de voor-
gevelrooilijn en bestemmingsgrens is meestal rond 
de drie tot vijf meter breed. Deze strook is door de 
bedrijven op veel verschillende manieren ingedeeld. 
Bouwen op de voorgevelrooilijn is wenselijk, om zo 
een overzichtelijk, eenduidig en rustig straatbeeld te 
creëren, wat passend is bij een bedrijventerrein. Het 
opnemen van een minimum percentage bebouwing 
op de voorgevelrooilijn behoort hier tot de mogelijk-
heden en zal per zone worden afgewogen.

3 Bestemmingsplan

3.1. Van heden naar toekomst
Het vigerend bestemmingsplan “bedrijventerrein ‘t 
Heen” stamt uit 1999. Het bestemmingsplan wordt in 
de komende jaren herzien. 

De huidige situatie wordt in juridisch-planologische 
zin en naar aanleiding van de ruimtelijke visie geactua-
liseerd en de ambities zullen worden verwerkt.  

Op het bedrijventerrein is en blijft de hoofdbestem-
ming bedrijven. Daarnaast is perifere detailhandel 
mogelijk. 
Perifere detailhandel op het bedrijventerrein is al-
leen toegestaan wanneer de aard en/of volumineuze 
omvang niet wenselijk of toegestaan zijn in andere 
delen van Katwijk. Perifere detailhandel wordt gecon-
centreerd langs de zuidzijde van de Ambachtweg. De 
al bestaande perifere detailhandel op het terrein blijft 
mogelijk op hun plek, maar nieuwe perifere detailhan-
del buiten daarvoor bestemde zone is ongewenst.
Creatieve, maatschappelijk georiënteerde en dienst-
verlenende beroepen kunnen zo mogelijk een plek 
langs de randen aan het water krijgen.
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4 Beeldkwaliteitsplan

1. De verschillende typen gebieden zijn:
I Grootschalige productie bedrijven (roze)
II Gemengde bedrijvigheid (licht oranje)
III Bedrijfszone (paars)
IV Perifere detailhandel (rood)

2. Bij de ruimtelijke hoofdstructuur wordt vooral naar 
de hoofdontsluitingsweg gekeken (donker oranje / 
rood).

3. De zichtlocaties liggen langs de N206 (donker paars) 
en het Uitwateringskanaal (licht blauw). 

4. De perifere detailhandelzone ligt ten zuiden van de 
Ambachtsweg (rood).

Per onderdeel wordt in het kort de achterliggende ge-
dachte voor de uitgangspunten en de kwaliteitsregels 
beschreven. 

In hoofdlijnen zijn er voor de volgende onderwerpen 
aparte beeldkwaliteitsrichtlijnen opgesteld:
1. Verschillende type gebieden volgens het principe 

gezoneerde menging;
2. Ruimtelijke hoofdstructuur;
3. Zichtlocaties;
4. Perifere detailhandelzone

4.1. Imago, visie en structuur

De beeldkwaliteit en het imago van ‘t Heen wordt niet 
alleen door de bebouwing, maar ook door de inrich-
ting van de openbare ruimte, de inrichting van de 
kavels en de overgang tussen privé en publiekdomein, 
alsmede door de ruimtelijke structuur, markante loca-
ties, de zonering en bedrijfstypen bepaald. 

Er is op basis van de ruimtelijke visie een indeling 
gemaakt voor de aard en intensie van het gewenste 
beeldkwaliteitsniveau (zie overzichtskaart op de linker 
pagina). 

In het beeldkwaliteitsplan wordt als basis gebruikt de 
verschillende type gebieden volgens het principe ge-
zoneerd mengen. Hier over heen zijn een aantal lagen 
gelegd die een ander beeldkwaliteitsniveau vereisen.
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met een hoogte accent de entree van het bedrijventer-
rein benadrukken.

Bouwhoogte min/max
De minimum bebouwingshoogte van de bouwmassa 
bedraagt 6 meter en het maximum is 12 meter, met 
een ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 15 meter.

Gevelmateriaal
Het gevelmateriaal is vrij en kleurgebruik is vrij (be-
halve fluorescerende kleuren), met als doel een leven-
dig straatbeeld te verkrijgen en een eentonig beeld 
te voorkomen. Aan de zuidzijde van de Ambachtsweg 
dient de begane grond gevel indien mogelijk glas te 
bevatten om de perifere detailhandel een duidelijk 
gezicht te geven. Aan de noordzijde zijn overwegend 
dichte gevels en monotone gevelvlakken niet toege-
staan. 

Inrichting kavels
De gebouwen staan met de hoofdbouwmassa zoveel 
mogelijk in de voorgevelrooilijn (minimaal 80%). 
Het is niet toegestaan een loadingdock aan de open-
bare weg te hebben.

5.2. Beeldkwaliteitscriteria bebouwing en terrein

Architectuurprincipe
De uitstraling dient modern en zakelijk te zijn. Aan de 
zuidzijde van de straat dient de uitstraling afgestemd 
te worden op de publieksfunctie. Aan de noordzijde 
dient de uitstraling gericht te zijn op de schaal en bete-
kenis van de straat. 
Het gedeelte met de perifere detailhandel krijgt 
(tevens) een etalage-achtige uitstraling. De gevels 
zijn open en uitnodigend. De hoofdentree ligt aan de 
straatzijde en is duidelijk herkenbaar. 

Oriëntatie
De bebouwing langs de Ambachtsweg moet met de 
representatieve gevel naar de hoofdontsluitingsweg 
zijn gericht. Bij de rotonde richting de Hoorneslaan zal 
de representatieve gevel tevens op de N206 moeten 
zijn gericht.

Bouwmassa
Het gebouw dient bij voorkeur uit één bouwmassa 
te bestaan om een rustig en eenduidig straatbeeld te 
krijgen. De bebouwingshoogte nabij de rotonde kan 

5.1. Algemene beeldkwaliteit

Sfeer
De Ambachtsweg vormt een belangrijk onderdeel van 
de ontsluitingsroute van ‘t Heen. De straat is zowel ge-
richt op doorstroming, als op verblijfsgebied (winkel-
gebied). In de huidige inrichting is het onderscheid en 
de herkenbaarheid van de dubbele functie te gering. 
Daarnaast grenzen aan de straat ook twee verschil-
lende gebieden. Aan de noordzijde van de weg liggen 
de bedrijven en aan de zuidzijde is en blijft perifere 
detailhandel gesitueerd. 
Om de sfeer, als belangrijke verkeersstraat en als pe-
rifere detailhandelstraat, te versterken dient zowel de 
straat als de bebouwing opgewaardeerd te worden.

Functie
De Ambachtsweg is de hoofdontsluitingsroute. Aan de 
weg zijn perifere detailhandel en bedrijven gesitueerd.

5 Beeldkwaliteit Ambachtsweg en perifere detailhandel
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 5.3. Beeldkwaliteit openbare ruimte

Het straatprofiel
De straat is opgedeeld in een doorstroomzone en een 
verblijfszone. Deze zones dienen bij het aanpakken 
van de wegvakken meer herkenbaar te worden. Tevens 
zal een vrijliggend fietspad moeten worden ingepast 
en vraagt de perifere detailhandelstrook om extra 
aandacht voor voetgangers. De doorgaandeweg wordt 
begeleid door forse bomen op regelmatige afstand 
van elkaar.

Straatmeubilair
Alleen essentieel straatmeubilair wordt geplaatst in de 
openbare ruimte. Hieronder worden verstaan; lan-
taarnpalen en bewegwijzering. Deze dienen strak en 
minimaal te worden vormgegeven. Ze dienen tevens 
een samenhangend geheel te vormen.  

Opslag
Dit gebied heeft een etalerende functie, buitenopslag-
zonder bebouwde afscherming is in dit gebied niet 
toegestaan.

Parkeren
Er dient in beginsel, overeenkomstig het parkeerbe-
leid, geparkeerd te worden op eigen terrein. Parkeren 
op het dak of in een kelder is toegestaan. Het parkeren 
wordt indien mogelijk uit het zicht van het openbaar 
gebied gehouden. Ter plaatse van perifere detailhan-
del zal mits noodzakelijk (bezoekers) parkeren op 
openbaar terrein mogelijk zijn.

Reclame
De reclame maakt onderdeel uit van de architectoni-
sche vormgeving van het gebouw. Reclame elementen 
op openbaargebied zijn niet toegestaan. 
Op het perceel mogen drie vlaggenmasten en één 
reclamezuil worden gesitueerd. De hoogte is maximaal 
6 meter en de oppervlakte is ten hoogste 3 m2.

De verharding van het terrein is bij voorkeur asfalt.  
De aparte stoepen op het terrein en de verharding aan 
de voorzijde zijn van 30 x 30 cm tegels in een donkere  
kleur.

Erfafscheiding
De erfafscheiding bestaat uit hekwerken of hagen. 
Hekwerken of hagen aan de noordzijde dienen bij 
voorkeur op of achter de voorgevel(rooi)lijn te worden 
gesitueerd. Hekwerken of hagen voor de voorgevel-
rooilijn zijn niet hoger dan 1 meter. 
Hekwerken of hagen achter de voorgevellijn mogen 
niet hoger zijn dan 2 meter. Aan de zuidzijde van de 
Ambachtsweg bij de perifere detailhandel zijn erfaf-
scheidingen aan de voor en zijzijde niet toegestaan.

Bebouwingsvlak
Het bebouwingsvlak dient indien mogelijk bebouwd 
te worden met een minimum van 65% (zuidzijde)/ 
50%(noordzijde) en een maximum van 80%.

Referentie bestaand pand Referentie perifere detailhandel Referentie bedrijfspand
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bedrijvigheid met uitzondering van de kruising met de 
Ambachtsweg.

Gevelmateriaal
Het gevelmateriaal en kleurgebruik zijn vrij. Fluores-
cerende kleuren en felle kleurcombinaties zijn niet 
toegestaan. Onderlinge kleurdiversiteit tussen de 
gebouwen is benodigd om een levendig straatbeeld te 
krijgen en een eentonig beeld te voorkomen.

Inrichting kavels
Het gebouw staat (minimaal 80%) op de voorgevel-
rooilijn. Het is niet toegestaan een loadingdock aan de 
openbare weg te hebben.

De verharding van het terrein is bij voorkeur asfalt.  
De aparte stoepen op het terrein en de verharding aan 
de voorzijde zijn van 30 x 30 cm tegels in een donkere  
kleur.

Erfafscheiding
Hekwerken of hagen dienen achter of op de voorge-
velrooilijn te worden gesitueerd. Hekwerken of hagen 
voor de voorgevel zijn niet hoger dan 1 meter. Indien 

tiehallen zonder deze representatieve functies is de 
entree ingepast en opgenomen in de voorgevel.

Oriëntatie
De bebouwing langs de Lageweg dient gericht te 
zijn op de straat. Op hoekpunten is de belangrijkste 
oriëntatierichting op de hoofdontsluitingsweg en in 
mindere mate op een andere straat.

Bouwmassa
Het gebouw bestaat in beginsel uit één bouwmassa. 
Een accent is mogelijk. Het kantoor/entreegedeelte en 
het productie gedeelte kunnen gescheiden bouwmas-
sa’s zijn, afhankelijk van de onderlinge verschillen in 
de schaalgrootte. Bij kleine kantoorgedeeltes en grote 
productieruimten is een dergelijke scheiding denk-
baar, mits de voorgevels representatief zijn.  

Bouwhoogte min/max
De minimum bebouwingshoogte van de bouwmassa 
bedraagt 6 meter en het maximum is 12 meter, met 
een ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 24 meter 
ter plaatse van de grootschalige bedrijfsgebouwen 
en tot maximaal 18 meter ter plaats van gemengde 

6 Beeldkwaliteit Lageweg

6.1. Algemene beeldkwaliteit

Sfeer
De Lageweg, in verlengde van de Ambachtsweg, is 
de ontsluitingsroute van ‘t Heen. De doorstroming 
en daarmee de continuïteit in het beeld is belang-
rijk.  Daarnaast is de Lageweg de ontsluitingsweg 
voor de aanliggende bedrijven. De bebouwing langs 
de hoofdonsluitingsweg is het visitekaartje voor het 
bedrijventerrein. De straat zelf oogt ruim en is met 
veel groen omringd. Op een aantal plekken wordt dat 
beeld doorbroken door met name langsparkeren en 
inritconstructies.

Functie
De Lageweg vormt samen met de Ambachtsweg de 
hoofdontsluitingsroute. 

6.2.  Beeldkwaliteitscriteria bebouwing

Architectuurprincipe
De uitstraling is modern, zakelijk en afgestemd op de 
bedrijfsfuncties. De representatieve functies zijn aan 
de voorzijde van de gebouwen gesitueerd. Bij produc-
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constructie zal het langsparkeren worden verminderd 
en de onderbrekingen van de groene begeleiding wor-
den beperkt. 

Straatmeubilair
Het aandeel bijzondere straatmeubilair in de openbare 
ruimte blijft beperkt.  Lantaarnpalen en bewegwij-
zering dienen strak en minimaal te worden vormge-
geven.  Langs de hoofdroute is het straatmeubilair 
eenduidig vormgegeven.  

keernorm, indien mogelijk uit het zicht vanaf openbaar 
gebied, gesitueerd. 
Reclame
De reclame maakt onderdeel uit van de architectoni-
sche vormgeving van het gebouw. Reclame  elemen-
ten op openbaargebied zijn niet toegestaan. 
Op het perceel mogen drie vlaggenmasten en één 
reclamezuil worden gesitueerd. Reclame uitingen zijn 
maximaal 6 meter hoog en hebben een maximale op-
pervlakte van 3m2. 

6.3. Beeldkwaliteit openbare ruimte

Inrichting openbare ruimte
Het wegprofiel bestaat uit een brede rijbaan van 7 me-
ter met aan beide zijden langsparkeren en een groen-
strook van struiken/gras met bomen. Parallel aan de 
bomenrij ligt aan minimaal één zijde een rood geasfal-
teerd fietspad. De grijze tegels van het voetpad worden 
(op termijn) vervangen door donkere tegels. Bij de re-

het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, dan is een 
hoger hek aan de voorzijde toegestaan mits deze een 
groene uitstraling heeft of als het een donker gekleurd 
spijlenhekwerk is. Hekwerken of hagen tussen verschil-
lende kavels zijn niet hoger dan 2 meter. 

Bebouwingsvlak
Het bebouwingsvlak dient bebouwd te worden met 
een minimum van 60% (met een wijzigings bevoegd-
heid naar 50%) en een maximum van 80%.

Opslag
Opslagruimten in de buitenlucht zijn in dit gebied aan 
de straatzijde of in het zicht van de openbare ruimte 
niet toegestaan.

Parkeren
Er dient geparkeerd te worden op eigen terrein. Par-
keren op het dak of in een kelder is toegestaan. Het 
parkeren is, overeenkomstig de gemeentelijke par-

Beeldkwaliteit

Referentie bestaand pand Referentie gemengde bedrijvigheid Referentie grootschalige productie
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7.1. Algemene beeldkwaliteit
Het beeld van achterkanten met veel buitenopslag 
langs het kanaal zal bij het verbreden van het Uitwa-
teringskanaal transformeren naar voorkanten aan het 
water. De bebouwing zal zich als een visitekaartje voor 
het bedrijventerrein gaan presenteren richting de 
overkant. Nieuwbouw of grootschalige verbouw zal 
moeten inspelen op dit toekomstige beeld.

Sfeer
Het gebied langs het Uitwateringskanaal gaat zich 
manifesteren naar het water. Aan het kanaal wordt de 
stoerheid aan bedrijvigheid zichtbaar. Door het water 
en de relaxte sfeer van water met langs varende en 
dobberende boten wordt de oever een representa-
tieve zone met een ietswat recreatieve sfeer.  

Functie
De zichtlocatie aan het Uitwateringskanaal is een inspi-
rerende locatie voor bedrijfsactiviteiten met hoog-
waardige uitstraling.

7.2. Beeldkwaliteitscriteria bebouwing

Architectuurprincipe
De uitstraling is robuust en hoogwaardig in de 
hoofdopzet en fijnzinnig in de compositie. Op het 
snijpunt met de N206 is de architectuur bijzonder qua 
vormgeving en compositie. Op het zuidoostelijke punt 
is de gevel op de begane grond transparant. Bedrijfs-
gebouwen in de vorm van “productiedozen” zijn niet 
toegestaan. 

Oriëntatie
De bebouwing langs het Uitwateringskanaal heeft zijn 
representatieve gevel naar het water gericht. Bebou-
wing op het snijpunt met de N206 heeft eveneens een 
hoogwaardige oriëntatie op de N206. De bebouwing 
op de zuidoost punt nabij Marina Rijnsburg heeft 
eveneens een meervoudige oriëntatie.

Bouwmassa
Het gebouw dient uit één robuuste bouwmassa te 
bestaan. Op de twee hoekpunten is de bouwmassa ge-

differentieerd en kunnen opgedeeld zijn in meerdere 
lagen. De gebouwen hebben platte daken.

Bouwhoogte min/max
De minimum bebouwingshoogte van de bouwmassa 
bedraagt 6 meter en het maximum is 12 meter, met 
een ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 18 meter. 
Een ontheffing tot 24 meter, is alleen toegestaan op 
de hoeken met de N206 toegestaan en de Maandagse 
Wetering.

Gevelmateriaal
Het gevelmateriaal is voornamelijk steenachtig of van 
metaal. De kleuren zijn licht met een voorkeur voor wit 
in combinatie met glas om zo een interessant schouw-
spel te creëren in combinatie met het water. Fluoresce-
rende kleuren zijn hier niet toegestaan. 

Inrichting kavels
De bebouwing ligt met 80% aan de voorgevelrooilijn. 
Het is niet toegestaan een loadingdock aan de open-
bare weg te hebben.

7 Beeldkwaliteit zichtlocaties Uitwateringskanaal
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Parkeren
Er dient geparkeerd te worden op eigen terrein. 
Parkeren op het dak is toegestaan. Het parkeren dient 
overeenkomstig het parkeernormenbeleid van de ge-
meente te zijn en waar mogelijk buiten het zicht vanaf 
openbaar gebied te worden opgelost. 

Reclame
De reclame-uitingen zijn een integraal onderdeel van 
het gebouw. Reclameuitingen dienen langs het Uitwa-
teringskanaal in het gevelontwerp te worden opge-
nomen. Losstaande en op het dakgeplaatste reclame 
objecten zijn niet toegestaan.

7.3. Beeldkwaliteit openbare ruimte

Inrichting huidige openbare ruimte
Het wegprofiel langs de Uitwateringskanaal bestaat nu 
uit een rijbaan van 6 meter aan één zijde geflankeerd 
door een overgangsstrook en aan de andere zijde door 

een groene grasvlakte met bomen.
Inrichting toekomstige openbare ruimte
Het wegprofiel langs de Uitwateringskanaal bestaat 
uit een rijbaan van 6 meter aan één zijde geflankeerd 
door een brede stoep en aan de andere zijde door een 
groene berm met bomen langs het water. Aan het voet-
pad worden enkele steigers en bankjes langs het wa-
ter gekoppeld. De straat is van asfalt. De aanliggende 
stoep van donkere klinkers. Bij het realiseren van de 
verbreding van het kanaal zal moeten blijken of hier 
voldoende ruimte voor is.

Straatmeubilair
In de openbare ruimte komen, naast de lantaarnpalen 
en bewegwijzering, zitbankjes. Het straatmeubilair 
dient strak en minimaal te worden vormgegeven. Ze 
dienen tevens een samenhangend geheel te vormen.  

De voorkeur gaat uit naar het toepassen van asfalt. 
Voetpaden en de kavelinrichting aan de voorzijde kan 
uit gebakken klinkers of andere duurzame materialen 
bestaan. Geen standaard tegels in grijs. 

Erfafscheiding
Hekwerken of hagen aan de voorzijde zijn niet toege-
staan. Hekwerken of hagen die als scheiding tussen de 
verschillende kavels of met openbaar gebied mogen 
niet hoger zijn dan 2 meter. 

Bebouwingsvlak
Het bebouwingsvlak dient zoveel mogelijk bebouwd 
te worden met een minimum van 50% en een maxi-
mum van 80%.

Opslag
Opslagruimten in de buitenlucht in het zicht van het 
Uitwateringskanaal zijn na de verbreding niet toege-
staan.

Referentie met verbijzondering in massa Referentie één massaaccent in architectuur Referentie zichtbaar productieproces
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Bouwmassa
Het gebouw dient uit één bouwmassa of uit één 
gecomponeerde bouwmassa te bestaan. Aan elkaar 
gekoppelde losstaande gebouwen of aaneen geplakte 
gebouwen zijn niet mogelijk.  

Bouwhoogte min/max
De minimum bebouwingshoogte van de bouwmassa 
bedraagt 9 meter en het maximum is 12 meter met 
een ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 24 meter. 

Gevelmateriaal
Het gevelmateriaal bestaat uit steenachtig materiaal of 
uit metaal. De kleuren zijn voornamelijk licht en moge-
lijk gecombineerd met glas. Matte en donkere kleuren, 
alsmede fluorescerende kleuren zijn niet toegestaan. 

8.2. Beeldkwaliteitscriteria bebouwing

Architectuurprincipe
De uitstraling per zichtlocatie is niet eenduidig, maar 
wel hoogwaardig. Nabij de brug is het gebouw (zijn 
de gebouwen) robuust, uitdagend en met een fraaie 
gestileerde vormgeving, met een strakke compositie 
en bijvoorkeur veel glas. 
Bij de entree van het bedrijventerrein richt de architec-
tuur zich meer naar de Ambachtweg. Een transparante 
open gevel met  een duidelijke oriëntatie op de entree 
past hier.
Bij een derde zichtlocatie is vooral de horizontale 
richting bij de gevelindeling en eenheid in het gevel-
vlak, als ondersteuning van de beweging op de N206 
belangrijk.

Oriëntatie
De bebouwing langs de N206 heeft zijn representa-
tieve gevel naar de N206 gericht. Bij hoeken zijn de 
gevels meervoudig georiënteerd, waarbij geen oriën-
tatiehiërarchie is.

8 Beeldkwaliteit zichtlocaties N206

8.1. Algemene beeldkwaliteit

Sfeer
Het zicht vanaf de N206 op het bedrijventerrein is 
beperkt tot een aantal plekken. Vanuit de woonbuurt 
wordt het bedrijventerrein goed zichtbaar vanaf de 
brug over het Uitwateringskanaal. Het is hét punt waar 
‘t Heen met een bijzonder gebouw en functie zich kan 
manifesteren. 
Een tweede locatie is nabij de entree. Hier komen de 
provinciale weg en de feitelijke entree bij elkaar. De 
locatie is de visuele en feitelijke “voordeur”van het 
bedrijventerrein. 
Een andere locatie is halverwege. Door een onderbre-
king van het groen wordt het bedrijventerrein vanaf 
de provinciale weg zichtbaar. Hier speelt vooral de 
beleving en de verrassing vanaf de weg een rol.

Functie
De functie van dit gebied kan worden gezien als het 
visuele verbindingselement tussen het passerende 
verkeer van de N206 en de bedrijven op ‘t Heen.
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8.3. Beeldkwaliteit openbare ruimte

Straatmeubilair
Het straatmeubel is gelijk aan het straatmeubel in de 
omgeving.

Inrichting openbare ruimte
Langs de N206 blijft een vrijliggend fietspad lopen 
door de groene zoom.  

Opslag
Opslagruimten in de buitenlucht in het zicht van het 
N206 zijn niet toegestaan.

Parkeren
Er dient geparkeerd te worden op eigen terrein. Par-
keren op het dak en in een kelder is toegestaan. Het 
parkeren dient overeenkomstig de parkeernormenbe-
leid van de gemeente te zijn en aan de voorzijde waar 
mogelijk buiten het zicht vanaf openbaar gebied te 
worden opgelost. 

Reclame
De reclame-uitingen zijn een integraal onderdeel van 
het gebouw. Losstaande en op het dakgeplaatste 
reclame objecten zijn niet toegestaan.

Inrichting kavels
De bebouwing ligt met 80% aan de voorgevelrooilijn. 
Het is niet toegestaan een loadingdock aan de open-
bare weg te hebben.
De voorkeur gaat uit naar het toepassen van asfalt. 
Voetpaden en de kavel inrichting aan de voorzijde kan 
uit gebakken klinkers of andere duurzame materialen 
bestaan. Geen standaard tegels in grijs. 

Erfafscheiding
Hekwerken of hagen aan de voorzijde zijn niet toege-
staan. Hekwerken of hagen, als scheiding tussen de 
verschillende kavels of met openbaar gebied mogen 
niet hoger zijn dan 2 meter. 

Bebouwingsvlak
Het bebouwingsvlak dient zoveel mogelijk bebouwd 
te worden met een minimum van 50% en een maxi-
mum van 80%.

Referentie hoogwaardige architectuur Referentie duidelijke oriëntatie richting Referentie afwijkende vorm(geving)
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Voor het noordoostelijke gedeelte is een ontheffing tot 
maximaal 24 meter mogelijk.

Gevelmateriaal
De stedenbouwkundige structuur en samenhang in 
het gebied zal versterkt worden door de inbreng van 
de toegepaste materialen en rustige kleurstellingen. 
De rustige kleurstellingen kunnen versterkt worden 
met ondersteunende kleuraccenten om identiteit te 
geven aan het gebouw. De hoofdkleuren zijn wit, grijs 
en roodbruin en de belangrijkste gevelmaterialen zijn 
vlakke beplating, steen of beton. De kleuraccenten in 
de gevels kunnen wel fel van kleur zijn. Het creëren 
van grote blinde gevels is hier niet passend.

Inrichting kavels
De bebouwing ligt voor tenminste 80%  op de voorge-
velrooilijn. Bij kleinere gebouwen met relatief veel on-
bebouwde werk- en opslagruimte geldt dat het gehele 
gebouw aan de voorgevelrooilijn staat. Bijvoorkeur 
wordt een afscherming van het open terrein gebouwd 
in de lijn en materialisering van het gebouw.
De verharding op het terrein is bij voorkeur asfalt. De 

rol. De voorgevels zijn verbijzonderd ten opzichte van 
de rest. De verschillende functies van het bedrijf zijn in 
één samenhangende vormgeving met elkaar geïnte-
greerd. 

Oriëntatie
De representatieve gevel is gericht richting het 
openbare gebied. Mocht de bebouwing zich op een 
hoek bevinden en tevens grenzen aan een functie met 
meer allure dan zal de oriëntatie vooral hierop moeten 
liggen. Bij een hoeksituatie met een bedrijfsstraatje 
met een lager kwaliteitsniveau kan de zijde aan het 
bedrijfsstraatje op dit kwaliteitsniveau aansluiten. 

Bouwmassa
Het gebouw dient uit één bouwmassa te bestaan.  Een 
compositie van meerdere bouwmassa’s is denkbaar bij 
grote functieverschillen.
 
Bouwhoogte min/max
De minimum bebouwingshoogte van de bouwmassa 
bedraagt 6 meter en het maximum is 12 meter, met 
een ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 18 meter. 

9 Beeldkwaliteit gemengde bedrijvigheid

9.1 Algemene beeldkwaliteit

Sfeer
Het gebied met gemiddelde bedrijfsgrootte en met 
een diversiteit aan bedrijvigheid is de kern van het 
gemengde bedrijventerrein. De uitstraling en sfeer is 
overeenkomstig. 

Functie
In de zone overige bedrijventerrein zijn de bedrijven 
met een diversiteit aan activiteiten aanwezig. Naast 
bedrijven zijn ook een aantal autoverkooppunten in 
het gebied aanwezig.

9.2. Beeldkwaliteitscriteria bebouwing

Architectuurprincipe
De diversiteit aan bedrijven is herkenbaar in de archi-
tectuur. Elk bedrijf heeft haar eigen karakteristiek. 
De samenhang van de bebouwing en de eenheid in 
het gebied wordt door de bouwvorm, bouwmassa, 
bebouwhoogte, oriëntatie en gevelrooilijnen bepaald.
De architectuur speelt hier een minder dominerende 
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Principe profiel overige gebieden

Situatie Scheepmakerstraat Situatie Blokmakerstraat
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9.3. Beeldkwaliteit openbare ruimte

Straatmeubilair
In de openbare ruimte komt standaard straatmeubilair 
te staan.  

Inrichting openbare ruimte
De inrichting van de zogenaamde bedrijfsstraten be-
staat uit een rijweggedeelte in asfalt van minimaal 6m 
en een voetgangersgedeelte met donkere tegels. Af-
hankelijk van de situatie en beschikbare ruimte kunnen 
parkeerplaatsen op de openbare weg aanwezig zijn. 
In de zogenaamde groenstraten is aan weerzijde van 
de rijweg ruimte aanwezig voor bomen en begroeiing/
gras.

lucht. Uitgangspunt is dat deze opslag uit veiligheids- 
en beeldkwaliteitsredenen door de bedrijfsbebouwing 
of met andere middelen aan het zicht vanaf het open-
baar gebied onttrokken wordt.

Parkeren
Het parkeren vindt overeenkomstig het gemeente-
lijke parkeernormen beleid plaats,  indien mogelijk op 
eigen terrein. Parkeren op het dak of in een kelder is 
toegestaan. 

Reclame
De reclame uitingen zijn ingetogen en bij voorkeur 
opgenomen in de gevels van het gebouw. Het is 
toegestaan om één los reclame object van maximaal 
6m hoog en 3m2 en maximaal 3 vlaggenmasten te 
plaatsen.

verharding aan de voorzijde van de bedrijven in een 
straat dienen gelijk en eenduidig te zijn, de voorkeur 
gaat uit naar een donkere klinker.  

Erfafscheiding
Hekwerken of hagen in zover wenselijk en/of noodza-
kelijk hebben voor het hele bedrijventerrein een basis-
kwaliteit. De basiskwaliteit houdt in een staaf/staal-mat 
afrastering of spijlenhekwerk op of achter de voorgevel 
van maximaal 2 meter hoog. Voor de voorgevel maxi-
maal 1 meter hoog.

Bebouwingsvlak
Het bebouwingspercentage op het bebouwingsvlak 
ligt tussen 50% en 80%.

Opslag
Afhankelijk van het type bedrijf en het bedrijfsproduct, 
kan er behoefte zijn aan opslagruimte in de open 

Referentie bestaand pand Referentie met accentuering in kleur Referentie met accentuering in materialisering
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10 Beeldkwaliteit grootschalige bedrijfsgebouwen

10.1 Algemene beeldkwaliteit

Sfeer
De zone met de grootschalige bedrijven wordt ge-
typeerd door straten en kavels met middel & zware 
maakindustrie in grote enigszins monotone bouw-
werken. Het is een ingetogen gebied waar het indus-
triële karakter, de grootschaligheid en “de leegheid” 
overheerst. De maat en schaal overstijgt de menselijke 
schaal. De openbare ruimte komt hierdoor soms saai 
en dynamiekloos over. 

Functie
In deze zone staan veelal de grootschalige productie-
hallen. 

10.2 Beeldkwaliteitscriteria bebouwing

Architectuurprincipe
De architectuur is afgestemd op de schaal en functie. 
De grootheid van het gebouw dient door kwalitatief 
goed materiaalgebruik en schaalverkleinende vormge-

ving in de gevels tot een meer mensvriendelijke gevel 
te worden getransformeerd. Verbijzonderingen zijn op 
kleine schaal zeer goed denkbaar. De hoofdingang en 
niet productieruimten zijn onderdeel van het hoofdge-
bouw, maar kunnen met een accent in de architectuur 
worden verbijzonderd. Waarbij het belangrijk is dat de 
hoofdingang aan de openbare weg wordt gesitueerd 
en goed herkenbaar is.

Oriëntatie
De oriëntatie is in beginsel alzijdig. De hoofdingang 
ligt aan de bedrijfsstraat.

Bouwmassa
Het gebouw bestaat uit één bouwmassa. In dit gebied 
kan ook alleen een loods staan.

Bouwhoogte min/max
De minimum bebouwingshoogte van de bouwmassa 
bedraagt 6 meter en het maximum is 12 meter, met 
een ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 24 meter, 
uitgezonderd het zuidoostelijk gelegen gedeelte dat 

een maximale ontheffingsmogelijkheid krijgt tot maxi-
maal 18 meter.

Gevelmateriaal
De gevels zijn gelaagd (in twee delen) of uit één 
onderdeel opgebouwd, waarbij uitgegaan wordt van 
duurzame en kwalitatief goede gevelbekleding. Het 
toepassen van goedkoop ogende damwandenbepla-
ting is onwenselijk. De kleur is bij plaatmateriaal bij 
voorkeur fel rood, geel of wit of zwart. Geen grijs of 
standaard blauw of andere pastel tinten. Bij steenach-
tige gevelbekleding is de kleur juist licht van tint.

Inrichting kavels
De bebouwing ligt op of in de voorgevelrooilijn. 
Onafgedekte buitenopslag in het zicht is mogelijk, mits 
de opslag waar mogelijk uit het zicht vanaf de open-
bare weg wordt gehouden.   

De verharding op het terrein is bij voorkeur asfalt. De 
verharding aan de voorzijde van de bedrijven in een 
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Principe profiel grootschalige bedrijfsgebouwen
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10.3. Beeldkwaliteit openbare ruimte

Straatmeubilair
In de openbare ruimte komt de standaard straatmeu-
bilair te staan.  

Inrichting openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte van de zoge-
naamde bedrijfsstraten bestaat in beginsel uit een 
rijweggedeelte in asfalt van minimaal 6m en een 
voetgangersgedeelte met donkere tegels. Afhankelijk 
van de situatie en beschikbare ruimte kunnen parkeer-
plaatsen op de openbare weg aanwezig zijn. 
In de zogenaamde groenstraten zal mits mogelijk aan 
weerzijde van de rijweg ruimte gecreëerd worden voor 
bomen en begroeiing/gras.

onttrokken. De opslag vindt indien mogelijk in een 
bouwwerk plaats. 

Parkeren
Het parkeren vindt overeenkomstig het parkeernor-
menbeleid plaats,  indien mogelijk op eigen terrein. 
Parkeren op het dak of in een kelder is toegestaan. 

Reclame
De reclame uitingen zijn ingetogen en bij voorkeur 
opgenomen in de gevels van het gebouw. Het is 
toegestaan om één los reclame object van maximaal 
6m hoog en 3m2 en maximaal 3 vlaggenmasten te 
plaatsen.

straat dienen gelijk en eenduidig te zijn de voorkeur 
gaat uit naar een donkere klinker.
  
Erfafscheiding
Hekwerken of hagen in zover wenselijk en/of noodza-
kelijk hebben voor het hele bedrijventerrein een basis-
kwaliteit. De basiskwaliteit houdt in een staaf/staal-mat 
afrastering of spijlenhekwerk op of achter de voorge-
velrooilijn van maximaal 2 meter hoog. Als ook de zijge-
vel grenst aan openbaar gebied dient het hekwerk op 
de grens van het bouwvlak te komen. Voor de voorge-
vel maximaal 1 meter hoog. 

Bebouwingsvlak
Het bebouwingspercentage op het bebouwingsvlak 
ligt tussen 50% en 80%.

Opslag
De opslag wordt aan het zicht vanaf de openbare weg 

Referentie bestaand pand Referentie schaalverkleinend vormgebruik Referentie hoogwaardige materialisering
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Bouwmassa
Het gebouw dient uit één bouwmassa te bestaan. Een 
kleine verbijzondering in de bouwmassa is daarbij 
mogelijk.
 
Bouwhoogte min/max
De minimum bebouwingshoogte van de bouwmassa 
bedraagt 3 meter en het maximum is 12 meter, met 
een ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 18 meter, 
uitgezonderd de strook langs de Ambachtsweg.

Gevelmateriaal
Het gevelmateriaal en kleur zijn sober vormgegeven, 
enige samenhang in kleur en materiaalkeuze wordt 
nagestreeft, maar is geen vereiste. De stedenbouw-
kundige structuur en samenhang in het gebied zal een 
positieve ondersteuning krijgen als enige samenhang 
in materiaalkeuze wordt nagestreefd.  
De hoofdkleuren zijn bij voorkeur wit, grijs en rood-
bruin en de belangrijkste gevelmaterialen zijn bepla-
ting, steen of beton.

11.2. Beeldkwaliteitscriteria bebouwing

Architectuurprincipe
De beeldkwaliteitscriteria, zowel per afzonderlijk ge-
bouw, als tussen de gebouwen onderling is summier. 
De architectuur is afgestemd op de functie. De 
diversiteit aan bedrijven is herkenbaar aan de veelal 
eenvoudige architectuur. Elk bedrijf heeft haar eigen 
karakteristiek. 
De samenhang van de bebouwing en de eenheid in 
het gebied is beperkt tot de bebouwingshoogte en 
voorgevelrooilijn.
De architectuur speelt hier een geringe rol. De voorge-
vels zijn nog enigszins verbijzonderd ten opzicht van 
de rest. De verschillende functies van het bedrijf zijn 
wel in één bouwmassa met elkaar geïntegreerd. 

Oriëntatie
De bebouwing is voornamelijk op de openbare ruimte 
gericht. 

11 Beeldkwaliteit bedrijfszone

11.1. Algemene beeldkwaliteit

Sfeer
Het gebied met een bescheiden kwaliteitsniveau 
speelt de (huidige) diversiteit in kwaliteit aan gebou-
wen en bedrijvigheid en de verscheidenheid en de 
behoefte aan flexibiliteit in het productieproces een 
belangrijke rol. De uitstraling en sfeer is overeenkom-
stig. In het gebied is enige wanorde niet ongewenst. 
De beeldkwaliteitsvoorwaarden zijn zeer bescheiden 
om ook op de flexibiliteit in te kunnen spelen. Naast de 
minder fraaie panden passen hier ook degelijk vorm-
gegeven panden. Een minimaal kwaliteitsniveau en 
een zekere wanorde is geen must, maar een mogelijk-
heid.

Functie
In de zone bedrijventerrein met een minimaal kwa-
liteitsniveau staan een scala van verschillende type 
bedrijven.
Voor de bedrijfsvoering zijn geen hoge beeldkwaliteit-
seisen nodig en veelal ook niet wenselijk.  
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Reclame
De reclame uitingen zijn ingetogen en bij voorkeur 
opgenomen in de gevels van het gebouw. Het is 
toegestaan om één los reclame object van maximaal 
6m hoog en 3m2 of maximaal 3 vlaggenmasten te 
plaatsen.

11.3. Beeldkwaliteit openbare ruimte

Straatmeubilair
In de openbare ruimte komt standaard straatmeubilair 
te staan.  

Inrichting openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte van de zoge-
naamde bedrijfsstraten bestaat in beginsel uit en 
rijweggedeelte in asfalt van minimaal 6m en een 
voetgangersgedeelte met donkere tegels. Afhankelijk 
van de situatie en beschikbare ruimte kunnen parkeer-
plaatsen langs de openbare weg aanwezig zijn. 

Bebouwingsvlak
Het bebouwingspercentage op het bebouwingsvlak 
ligt tussen 40% en 80%.

Opslag
Afhankelijk van het type bedrijf en het bedrijfsproduct, 
kan er behoefte zijn aan opslagruimte in de open 
lucht. Uitgangspunt is dat deze opslag ondermeer uit 
veiligheidsredenen en in mindere mate uit kwaliteits-
overwegingen door bedrijfsbebouwing of met andere 
middelen aan het zicht vanaf het openbaar gebied 
wordt onttrokken.

Parkeren
Het parkeren vindt, overeenkomstig de parkeernorm,  
indien mogelijk op eigen terrein plaats. Parkeren op 
het dak of in een kelder is toegestaan. 

Inrichting kavels
De bebouwing ligt voor tenminste 80%  op de voorge-
velrooilijn. Bij kleinere gebouwen met relatief veel on-
bebouwde werk en opslagruimte geldt dat het gehele 
gebouw aan de voorgevelrooilijn staat.
De verharding op het terrein is bij voorkeur asfalt. De 
verharding aan de voorzijde van de bedrijven in een 
straat dienen gelijk en eenduidig te zijn de voorkeur 
gaat uit naar een donkere klinker.  

Erfafscheiding
Hekwerken of hagen in zover wenselijk en/of noodza-
kelijk hebben voor het hele bedrijventerrein een basis-
kwaliteit. De basiskwaliteit houdt in een staaf/staal-mat 
afrastering of spijlenhekwerk gelijk of achter de voor-
gevel van maximaal 2 meter hoog. Als ook de zijgevel 
grenst aan openbaar gebied dient het hekwerk op de 
grens van het bouwvlak te komen. Voor de voorgevel 
maximaal 1 meter hoog.

Referentie bestaand pand Referentie bestaand pand Referentie doorlopende gevel tbv afscherming 
buitenopslag
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