Beeldkwaliteitplannen
bedrijvenlocaties A7/N33
Oostboog Bedrijvenlocaties
gemeenten Menterwolde en Veendam
vastgesteld, september 2007

1. Gouden Driehoek
beleidsintenties

Het beleid voor de Gouden Driehoek is er op gericht zich te ontwikkelen
tot een aantrekkelijk en hoogwaardig bedrijvenpark waarbinnen verschillende 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.
1.2.
1.3.
1.4.

1.1.

Zichtlocatie A7-reeks.
Zichtlocatie De kleurrijke boog (A7/N33).
Bedrijvenpark.
Dorpse menging.

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 aanbeveling 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, waarbij 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
x De voorgevel evenwijdig aan de A7/ontsluitingsweg situeren.
x De gevel van het bedrijfsgebouw in de verplichte rooilijn situeren, 12
meter van de perceelgrens, om parkeren op het voorterrein mogelijk te
maken.
x Andere bedrijfsgedeeltes en opslag (afgeschermd) achter op de kavel.
hoofdvorm
x Volume van bouwwerken gerelateerd aan functie.
x 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; materiaalgebruik metaal en glas
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met hierbinnen verbijzonderingen naar aanleiding van representatieve
eisen of ter plaatse afwijkende functies. Een licht hellend of licht gebogen dakvorm is toegestaan.
x In de bouwmassa de kantoor- en productiefuncties met elkaar integreren.
x 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 de bouwhoogte kan variëren tussen 7,5 – 20 meter.
aanzicht
x Representatieve gevels naar de weg gericht.
x Aan de zijde van de weg dient de gevel een representatief karakter te
hebben (representatieve functies: entree, kantoorgedeelte, showroom).
x In de bouwmassa de kantoor- en productiefuncties zoveel mogelijk met
elkaar integreren.
x Per bedrijfsgebouw een individuele uitstraling.
opmaak
x De hoofdmassa heeft een donkergrijze, lichtgrijze, witte of hiermee vergelijkbare kleurstelling.
x De toepassing van signaalkleuren wordt afgeraden. Ook de kleur van
de kozijnen en deuren dient te passen in bovenomschreven kleurenschema.
x Het materiaalgebruik bestaat hoofdzakelijk uit metaal (platen) en glas.
Een ondergeschikte toepassing van baksteen is toegestaan in dezelfde
tinten.
x De representatieve gevel heeft bij voorkeur in zijn geheel een (half)
transparant, lichtdoorlatend karakter.
x De detaillering van het gebouw is sober en functioneel.
x De toepassing van reclame is toegestaan in huiskleuren, geïntegreerd
in de voorgevel zonder te domineren in kleurstelling.
inrichting van het perceel
x 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.
x 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 parkeervoorzieningen worden gecompartimenteerd door middel van hagen.
x 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.
x 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:
x armoedig materiaalgebruik;
x opdringerige reclame-uitingen;
x toepassing van felle kleuren;
x weinig transparantie van de representatieve gevel;
x zichtbare opslag op het terrein vanaf de openbare weg.
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collage: doorgaande bebouwingswand vormt een boog met een silhouet van bedrijfsgebouwen

1.2

zichtlocatie de kleurrijke boog (A7/N33)

vormgeving klaverblad met waterbekkens

20M

7M

Klaverblad

voorbeeld opzet kavel
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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 toekomstige 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 bedrijvenlocatie 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 beeldbepalend
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 afmetingen. Indien nodig bieden collectieve parkeervoorzieningen langs de boog mogelijkheden
voor het bezoekersparkeren.

samenhang en differentiatie

Deze locatie geeft uitdrukking aan de herkenbaarheid van het bedrijvenpark 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 bedrijfsgebouwen tezamen wordt zo een doorgaande bebouwingswand gevormd.
Deze bebouwingswand krijgt een sterke differentiatie door een kleurrijke,
expressieve architectuur van elk bedrijfsgebouw en de wisselende bouwhoogtes. 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
x Hoogwaardige stedenbouwkundige inpassing van het gebouw georiënteerd op het waterbekken en klaverblad.
x De voorgevel in de verplichte bouwgrens evenwijdig aan het ovalen
waterbekken situeren. Op deze wijze wordt een boog gemaakt van bedrijfsgebouwen langs het waterbekken.
x Opslag achter de voorgevel.
hoofdvorm
x Bijzonder architectonisch vormgegeven volumes van de bedrijfsgebouwen als aansprekende herkenningspunten.
x De hoofdvorm van de bedrijfsgebouwen is een gebogen bouwvolume,
waarbij delen een eigen vorm en verschillende hoogtes kunnen aannemen.
x 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 architectonische gebouwen

situatiefoto N33 ter plaatse van de kruising met de A7
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7.50 meter. Voor circa 40% van de voorgevellengte geldt een minimale
bouwhoogte van 10 meter.
x Het ontwerp van de bedrijfsgebouwen moet worden gemaakt door een
erkende geregistreerde architect.
aanzicht
x Ontwerpmiddel: de voorgevel per bedrijf vormt tezamen met de andere
bedrijfsgebouwen een doorgaande bebouwingswand met wisselende
hoogtes en vormgeving.
x De voorgevel, muurstukken en toegangspoorten zijn geïntegreerd in
één architectonisch ontwerp.
x Openingen in de voorgevel voor verkeer maximaal 6 m breed en 5 m
hoog.
x De voorgevel gericht op het waterbekken dient een bijzonder sprekend
en representatief karakter te hebben.
x 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 bijvoorbeeld kleurstelling of bouwvolume) kan dit aanleiding zijn om aanpassingen van het ingediende ontwerp te vragen.
opmaak
x De bebouwing vormt een bijzonder architectonisch beeld waarbij opvallend kleurgebruik gevraagd wordt. De beoordeling van materiaalkeuze
en kleurgebruik volgt uit de expressieve waarde van het gebouw en zijn
in beginsel vrij.
x De toepassing van reclame is toegestaan in huiskleuren, geïntegreerd
in de voorgevel zonder te domineren in kleurstelling.
inrichting van het perceel
x In deze representatieve zone zijn geen hekken voor de voorgevel toegestaan.
x Voor de overgang openbaar - privé dient een openbare groenstrook
tussen de ontsluitingsweg en de voorgevel.
x Ruimte voor eventueel gewenst bezoekersparkeren in het openbaar
gebied langs de ontsluitingsweg, eigen parkeerplaatsen op het eigen
erf achter de voorgevel.
x 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.
x Opslag en laden & lossen dient plaats te vinden achter de voorgevel.
excessenregeling
In dit gebied is van excessen in ieder geval sprake bij:
x armoedig materiaalgebruik;
x opdringerige reclame-uitingen of naamsvermeldingen;
x te weinig expressie om kwaliteit te geven aan de bebouwingswand;
x als het ontwerp grote onevenwichtigheid in de totale bebouwingswand
brengt.
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Legenda
1.3

1.3

bedrijvenpark
ontsluiting
toekomstige ontsluiting
fietsontsluiting
toekomstige fietsontsluiting
spoorlijn
waterstructuur

bedrijvenpark

bestaande bebouwing
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bedrijvenpark: voorbeelden van neutrale bedrijfsgebouwen
HKB STEDENBOUWKUNDIGEN

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 bedrijfsactiviteit tot
uitdrukking te brengen in de gebouwen.
plaatsing
x De bebouwing globaal in de rooilijn plaatsen, afwijkingen maximaal 5
meter naar achteren.
x Opslag afgeschermd van het zicht vanaf de weg, achter de voorgevel.
hoofdvorm
x Volume van bouwwerken gerelateerd aan functie.
x 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.
x In de bouwmassa kantoor- en productiefuncties met elkaar integreren.
x Per kavel één bedrijfsgebouw van redelijke omvang, geen versnippering
door het plaatsen van meerdere kleinere gebouwen.
x Een licht hellend of licht gebogen dakvorm is toegestaan.
aanzicht
x Aan de zijde van de weg dient de gevel een representatief karakter te
hebben (representatieve functies: entree, kantoorgedeelte, showroom).
x Per bedrijfsgebouw een individuele uitstraling.
opmaak
x Het materiaalgebruik en kleurgebruik is gevarieerd.
x De representatieve gevel heeft bij voorkeur voor een groot deel een
(half) transparant, lichtdoorlatend karakter.
x Bij gesloten voorgevels aandacht voor architectonische kwaliteit
x De toepassing van reclame is toegestaan in huiskleuren, geïntegreerd
in de voorgevel zonder te domineren in kleurstelling.
inrichting van het perceel
x Representatieve hekken, muurtjes of hagen vóór de voorgevel zijn toegestaan tot 1 meter hoogte.
x Overgang openbaar-privé: per bedrijf wordt er 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.
x Parkeren op eigen erf.
x Opslag en laden & lossen dient plaats te vinden achter de voorgevel.
excessenregeling
In dit gebied is van excessen in ieder geval sprake bij:
x armoedig materiaalgebruik;
x gesloten voorgevels zonder architectonische kwaliteit;
x opdringerige reclame-uitingen;
x toepassing van felle kleuren;
x vanaf de openbare weg zichtbare opslag op het terrein.
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1.4

Gouden Driehoek

dorpse menging: woonfunctie geïntegreerd in het bedrijfsgebouw
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dorpse menging
ontsluiting
toekomstige ontsluiting
fietsontsluiting
toekomstige fietsontsluiting
spoorlijn
waterstructuur

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

samenhang en differentiatie

De openbare ruimte van dit deel van de Gouden Driehoek wordt voornamelijk bepaald door het ontsluitingsplein (soort rotonde) bij de aansluiting op de Kerkstraat en de groene zone (bestaande boswal) langs het
Winschoterdiep. Voetpaden maken het bedrijventerrein tevens gemakkelijk
toegankelijk voor langzaam verkeer.
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
x Bebouwing globaal in de rooilijn plaatsen.
x Hoe oostelijker de kavel ligt, hoe meer het bedrijfsgebouw op de voorgrond treedt.
x De bedrijfsgebouwen zijn georiënteerd op de straat.
x De eventueel losstaande woongebouwen relatief achter op de kavel
plaatsen.
x Opslag op een afgeschermd gedeelte op het terrein.
hoofdvorm
x Volume van bouwwerken gerelateerd aan de functie.
x Bij voorkeur bedrijfsgebouw en woning in één bouwmassa integreren.
x Het eventueel vrijstaande woongebouw in één of twee bouwlagen,
eventueel met kap of een vergelijkbaar volume als het bedrijfsgebouw.
x Een licht hellend of licht gebogen dakvorm is toegestaan.
aanzicht
x Representatieve gevels naar de weg gericht.
x Entree en representatieve functies (bijv. kantoor) in de voorgevel.
x De gevelcomposities zijn gevarieerd.
opmaak
x Materiaalgebruik en kleurgebruik gevarieerd.
x De toepassing van reclame is toegestaan in huiskleuren, geïntegreerd
in de voorgevel zonder te domineren in kleurstelling.
inrichting van het perceel
x Hekken, muurtjes of hagen vóór de voorgevel zijn toegestaan tot 1 meter hoogte.
x Voor de overgang openbaar-privé geldt: per bedrijf wordt 1 inrit gemaakt, waarbij de inritbreedte niet breder is dan 8 meter.
x Parkeren in de berm langs de ontsluitingsweg en op het eigen erf.
x Opslag op een afgeschermd gedeelte op het terrein.

bestaande bebouwing

excessenregeling
In dit gebied is van excessen in ieder geval sprake bij:
x armoedig materiaalgebruik;
x opdringerige reclame-uitingen;
x toepassing van felle kleuren;
x vanaf de openbare weg zichtbare opslag op het terrein.
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Legenda
2.1
2.2

2.2
2.1

ontwikkeling dorpse menging
bedrijventerrein
ontsluiting
toekomstige ontsluiting
fietsontsluiting
toekomstige fietsontsluiting
spoorlijn
waterstructuur

Industrieweg Zuidbroek

trein Groningen - Nieuweschans

watergerelateerde (recreatieve) bedrijvigheid aan Winschoterdiep

referentiebeelden met dorps karakter

aansluiting Industrieweg op dorpsbebouwing Zuidbroek
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