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1. Inleiding

Gemeente Dronten heeft Bureau Maris de opdracht gegeven een Definitief Ontwerp (DO) te maken voor 
de noordoostpunt van het te ontwikkelen bedrijventerrein ‘Poort van Dronten’.  Aansluitend op de opgave 
is er ook een voorstel gemaakt voor de noordelijke en oostelijke rand van het bedrijventerrein. Begin 2008 
heeft Bureau Maris in opdracht van Provincie Flevoland een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt voor een  
landschappelijke inpassing van de N23 in bedrijventerrein Poort van Dronten. In dit VO is een waterlichaam in 
de polderstructuur voorgesteld om daarmee de infrastructurele knoop en de nieuwe entree van het bebouwde 
gebied van de gemeente Dronten te verbijzonderen. 

Het plangebied ligt nu nog midden in een uitgestrekt open landbouwgebied ten noorden van Dronten. Door de 
geplande ontwikkeling van het bedrijventerrein, de N23 en aansluitende rotonde zal het gebied transformeren 
naar een meer stedelijk en dynamisch gebied. In dit DO wordt het voorstel uitgewerkt een grote waterpartij 
aan te leggen waar de N23, de rotonde, de Dronterringweg, het bedrijventerrein en het open landschap elkaar 
ontmoeten. In het VO zijn bedrijveneilanden in de waterpartij voorgesteld die zich etaleren naar de N23 en 
de Dronterringweg. Hierbij is rekening gehouden met de wensen en eisen van het waterschap, de gemeente 
Dronten, het bedrijventerrein en met de ruimtelijke kwaliteit van het knooppunt.  

Het is nu nog onduidelijk hoeveel en wat voor soort bedrijven zich in de verbijzonderde noordoostpunt van 
Poort van Dronten gaan vestigen. De ontwerpopgave is daarom opgedeeld in twee delen:
• Het maken van een gedetailleerd ontwerp voor de vaste onderdelen, namelijk de vormgeving en
 detaillering van de waterpartij en die voor de noordelijke en oostelijke rand van het bedrijventerrein.
 In dit rapport worden deze onderdelen het raamwerk genoemd en zijn uitgewerkt in    
 ontwerptekeningen. 
• Het beschrijven en verbeelden van richtlijnen en ideeën voor een toekomstige invulling van de   
 bedrijveneilanden in de waterpartij. 

Het boekje is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden verschillende ontwikkelingen van het plangebied uit 
het verleden toegelicht aan de hand van een reeks kaartbeelden. Er wordt in paragraaf 2.2. speciaal aandacht 
besteed aan de eisen van het w aterschap voor een duurzaam watersysteem.
In hoofdstuk 3 wordt het raamwerk  toegelicht. De bijbehorende ontwerpkaarten zijn in de bijlagen opgenomen. 
In hoofdstuk 4 worden richtlijnen voor de beeldkwaliteit van de eilanden geschreven en begeleid met beelden. 
Tot slot zijn twee mogelijke scenario’s kort uitgewerkt in een voorbeelduitwerking. 



2. Historie ontwikkelingen plangebied

2.1 Ontwikkelingen plangebied

Oorspronkelijk ontwerp Bedrijventerrein.
In 2005 is het ontwerp afgerond voor de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein ‘Poort van Dronten’(Grontmij). 
Poort van Dronten is een nieuw bedrijventerrein ten 
noorden van ‘Business Zone Delta’. Het nieuwe terrein 
heeft een eigen uitstraling en ontsluiting. In het ontwerp 
is voortgeborduurd op de bestaande polderstructuur. 
Er is een intern gesloten watersysteem ontworpen met 
veel ruime watergangen, waarmee het bedrijventerrein 
zich onderscheidt van ‘Business Zone Delta’. Het 
streefpeil van het bedrijventerrein is flexibel en 
vastgesteld op 5.3-5.7 -NAP. 

ontwerp Grontmij 2005
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Aangepast ontwerp 2005 t.b.v. tracé en aansluiting N23
Vanuit de projectgroep N23 (provincie) is in 2005 
voorgesteld de N23 tijdelijk vanuit het noordwesten 
aan te sluiten op de Dronterringweg. In dit 
voorstel loopt de N23 in haar uiteindelijke tracé 
over de noordpunt van Poort van Dronten. Het 
stedenbouwkundig plan is op deze plek aangepast aan 
de N23 en de rotonde.
Het oppervlakte water binnen het bedrijventerrein 
is door deze ontwikkeling afgenomen met ca. 
4.000 m2 water. De hoeveelheid uitgeefbaar 
gebied in de noordwestpunt is door de N23 
afgenomen tot 15.150m2. In deze aanpassing van het 
stedenbouwkundig ontwerp wordt afgeweken van de 
polderstructuur als basisordeningsprincipe. 
 

aangepast ontwerp Grontmij t.b.v. ontwikkeling N23 2005)



VO Bureau Maris(02-2008)

Door provincie is besloten om het fietspad parallel 
aan de Dronterringweg onder de rotonde door te 
laten lopen. Hierdoor is meer ruimte ontstaan in de 
noordelijke punt van het bedrijventerrein. Bureau 
Maris heeft een DO gemaakt voor de fietstunnel en 
een VO voor de landschappelijke inpassing van de 
N23 in relatie met Poort van Dronten. Omdat de 
knoop een nieuwe entree wordt van Dronten was 
een verbijzondering van de plek een wens vanuit de 
gemeente. 

In het VO is voorgesteld een blokvormige waterpartij 
te creëren die past in de polderverkaveling en 
orthogonale verkaveling van Poort van Dronten. In de 
waterpartij zijn bedrijveneilanden voorgesteld die zich 
etaleren naar de N23 en rotonde. De oppervlakte 
van het uitgeefbaar gebied is gelijk aan die in het 
aangepaste ontwerp uit 2005. Wanneer de N23 in de 
toekomst verlengd wordt is voorgesteld om de weg 
op palen over het water te leggen. 

 VO fase I
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 VO fase II



te compenseren water binnen bedrijventerreinvoorstel nieuw watersysteem
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2.2 Het watersysteem

Het waterschap heeft gereageerd op het VO van de waterpartij en er is tijdens het ontwerpproces een 
overleg geweest over het voorgestelde watersysteem.  

Met de volgende punten is rekening gehouden in het ontwerp:
• Een zo robuust mogelijk ontwerp, met zo min mogelijk kunstwerken en geen doodlopende   
 watergangen.
• De plaatsing van een nieuwe stuw zorgt voor verlaging van het waterpeil bij de fietstunnel. De   
 stuw komt circa 75 meter voor de toegangsweg van het bedrijventerrein in de brede    
 watergang langs de Dronterringweg. Met de stuw wordt de afwatering van het interne water   
 van het bedrijventerrein op het polderpeil van de Rendiertocht zichtbaar.
• Het verlagen van het waterpeil nabij de fietstunnel heeft als gevolg dat de geplande waterpartij 
 niet aangesloten wordt op het interne waterpeil van het bedrijventerrein, maar op het omliggende  
 polderpeil. Het graven van een groot waterlichaam zal een positief effect hebben op het    
 waterbergende vermogen van het polderpeil.  
• De watergangen moeten goed toegankelijk zijn voor machinaal beheer.
• Bij een waterdiepte tot 1.20m wordt een sterke rietgroei verwacht. 

Belangrijkste eisen voor het watersysteem uit het werkdocument water(Grontmij, 2004) zijn:
• De waterkwaliteit in het plangebied mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige kwaliteit.
• In het gebied mogen geen doodlopende watergangen aanwezig zijn.
• De minimale waterdiepte van de hoofdwatergangen bedraagt 1,20 meter. Lokale     
 overwinteringsplaatsen voor vis met een diepte van 1,50 meter zijn wenselijk. 
• Watergangen dienen goed bereikbaar te zijn.
• Langs de oever dient voldoende ruimte aanwezig te zijn voor beheer (circa 5 meter breed   
 schouwpad en talud minimaal 1:4).
• Circulatie van water moet zoveel mogelijk bevorderd worden. 
• Gewenste drooglegging van bedrijventerrein is 1.20 meter
• Flauwe oevers (1:3) zijn wenselijk voor extra waterberging, verhoging van natuurwaarde en   
 verbetering van waterkwaliteit(zuivering).

  



figuur zie bijlage
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Het plangebied bestaat uit vaste onderdelen en nog flexibel in te richten onderdelen. Omdat nog 
onduidelijk is hoeveel en wat voor soort bedrijven zich op de knoop gaan vestigen is hier een flexibele 
invulling wenselijk. Voor deze flexibele inrichting worden in dit DO richtlijnen uitgeschreven om ervoor te 
zorgen dat deze invulling aansluit bij het totaalontwerp. De randen van het bedrijventerrein en de ligging en 
grootte van de waterpartij liggen wel grotendeels vast. Deze vaste onderdelen worden daarom uitgewerkt 
naar een Definitief Ontwerp. Het raamwerk omvat de volgende onderdelen:
1. Waterpartij (grenzend aan rotonde N23-Dronterringweg) 
2. Noordelijke rand bedrijventerrein (langs Rendiertocht en tegen open landschap)
3. Oostelijke rand bedrijventerrein(Langs Dronterringweg)
 Belangrijk is dat de drie onderdelen samenhangend ontworpen worden zodat er eenheid ontstaat  
 in het ontwerp. 

 
 

3. Ontwerp raamwerk



principe contrast harde/zachte oevers en fietspad 
door bomenlaan
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3.1 De hoofdlijnen   

Waterpartij
Hoofddoel van het ontwerp is een verbijzondering van de knoop. De verbijzondering ontstaat door 
de aanleg van een ruime waterpartij(175*300meter). Door de lichtweerspiegelingen van het water 
wordt het knooppunt in het licht gezet. Het water zal door de passanten en gebruikers van het 
bedrijventerrein sterk ervaren worden en hierdoor ontstaat een herkenbare entree en plek van 
Dronten. In het water worden bedrijveneilanden voorgesteld, deze zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 en 5.

Twee type oevers 
De waterpartij grenst aan de noordelijk en oostelijke kant aan het open landschap. Kenmerkend voor 
oevers in de polder is de rietbegroeiing. In het ontwerp is gekozen deze landschappelijke kenmerken 
door te zetten in de oevers van de waterpartij. Er worden licht hellende oevers voorgesteld. 
De zuidelijke en westelijke oever van de waterpartij grenzen aan het bedrijventerrein. Hier wordt 
een harde oever voorgesteld om de overgang naar het bebouwde landschap te versterken en te 
verbijzonderen. Wanneer gekozen wordt voor een lage stenige rand van schanskorven gevuld met 
Grauwacke ontstaat er eenheid met het materiaalgebruik van de fietstunnelwanden. 
Door het gebruik van twee type oevers ontstaan er twee typologieën, een zachte en informele grens 
met het omliggende landschap en een harde formele grens met het bedrijventerrein. 

Bomenrijen langs waterpartij
De waterpartij wordt omkaderd met bomenrijen aan de kant van het bedrijventerrein. De beplanting 
sluit aan op de groenstructuur van het bedrijventerrein waardoor de waterpartij en de groenstructuur 
een samenhangend geheel vormen en elkaar versterken. Het fietspad langs de ontsluitingsweg gaat door 
de bomenlaan.  Voordeel is dat zo aan de noordkant van de weg meer ruimte ontstaat voor water. Langs 
de Dronterringweg wordt de wegbeplanting ter plaatse van de waterpartij onderbroken. Gebruikers van 
de Dronterringweg hebben zo een goed zicht op het water en het naderende verkeer van de N23. 

Kunst in het water
De waterpartij wordt door de N23 gesplitst in twee delen. De kleinere driehoekige waterpartij ontleent 
zich goed voor het plaatsen van een kunstwerk omdat afremmende en optrekkende passanten hier een 
goed zicht op hebben. Een kunstwerk zal goed tot uiting komen in de vrije ruimte omringd met water. 
Kunst kan bijdragen aan de identiteit van het bedrijventerrein. 

impressie harde oever van schanskorven



architectonische kwaliteit langs de weg

voorbeeld van een ontsierende achterkant langs de weg

positief beeld

negatief beeld
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3.2 Ontwerp noordelijke rand langs open landschap

In het Stedenbouwkundig plan van Grontmij (maart 2005) wordt een open rand voorgesteld met een 
transparante bomenrij om zo de bedrijven in de richting van de N23 te presenteren. Op basis van dit 
plan is op de plankaart van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Rendierweg aangegeven dat de 
voorgevels van de bedrijven langs de noordelijke rand gericht zijn op het open landschap; de percelen zijn 
als zichtlocaties aangemerkt. De afstand tussen de bedrijven en de N23 is 250m aan de oostkant en 1.050 
meter aan de westkant van het bedrijventerrein. Omdat deze afstand groot is bestaat het gevaar dat er 
ontsierende achterkantsituaties ontstaan op de rand van het open landbouwgebied. De kans op ontsiering 
wordt vergroot doordat de bedrijven worden ontsloten vanuit een interne weg aan de zuidkant. Wanneer 
gekozen wordt voor een transparante beplanting tussen het bedrijventerrein en het landschap is het van 
groot belang dat de architectuur van de bedrijven extra kwaliteit krijgen.  

Omdat brede groenbuffers en sterk aangeplante randen karakteristiek zijn voor de randen van Dronten 
adviseren wij ook de noordelijke rand van het bedrijventerrein stevig af te planten wanneer de 
architectonische kwaliteit niet vastgelegd wordt. Het gevaar bestaat namelijk dat er een rommelige en 
onaantrekkelijk rand ontstaat die sterk gaat afwijken van de karakteristieke groene randen van Dronten. 
Het karakteristieke open landbouwgebied wordt zo ook ontsierd. 

ligging van karakteristieke groene randen Dronten

Poort van Dronten



ontwerp rand ‘Poort van Dronten’ in relatie met bestaand ontwerp ‘Business Zone Delta’

figuur bijlage
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3.3 Ontwerp oostelijke rand parallel aan Dronterringweg

In het stedenbouwkundig ontwerp wordt een brede watergang (23m) met een losse landschappelijke beplanting 
op een flauw talud voorgesteld. Tussen het uitgeefbare gebied en de landschappelijke rand komt een grondlichaam 
van 1.5 meter hoog. Geparkeerde auto’s voor de bedrijven worden zo aan het zicht onttrokken voor gebruikers 
van de Dronterringweg.   

De waterrijke rand komt in het verlengde van ‘Business Zone Delta’. De rand van ‘Business Zone Delta’ is zeer 
herkenbaar door een krachtige uitstraling van groepen zuilvormige bomen in een driehoeksverband. 
Door wijzigingen van het watersysteem in de noordpunt van het bedrijventerrein is de oppervlakte interne 
waterberging afgenomen. Deze afname kan gecompenseerd worden door de watergang langs de oostelijke rand 
op stukken te verbreden. Door in de verbredingen groepen van 8 zuilvormige metasequoia’s in driehoeksverband 
te plaatsen krijgt de oostelijke rand van Poort van Dronten ook een krachtige, herkenbare en unieke vorm 
die aansluit bij ‘Business Zone Delta’.  De oevers van de driehoeken worden geconstrueerd van schanskorven 
waardoor de punten sterk geaccentueerd worden langs het water en de oevers een relatie krijgen met de 
oevers langs de waterpartij en de fietstunnelwand.  Door deze maatregel kan er 2.953 m² extra waterberging 
gerealiseerd worden. De berging kan eventueel vergroot worden door de verbredingen te verlengen.

foto rand  ‘Business Zone Delta’



impressie ontwerpimpressie ontwerp
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impressie bomengroep 



verbredingen watergang met groepen 
Metasequoia’s in gefixeerde driehoeken

fietstunnel

voorkeurslocatie 
tankstation

fietspad door bomenlaan

kunstwerk in water (optie)

stuw scheiding waterpeil polder en 
bedrijventerrein

Dronterringweg

rotonde

noordoost entree 
‘‘Poort van Dronten’’

 ‘‘Poort van Dronten’’
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Vogelvlucht raamwerk

harde oever van schanskorven
waterpartij met bedrijveneilanden

N23 door waterpartij met 
natuurvriendelijke oevers

N23

 ‘‘Poort van Dronten’’
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Het is nog onduidelijk hoeveel en wat voor soort bedrijven zich gaan vestigen op het/de voorgestelde 
bedrijveneiland(-en). Een flexibele invulling voor de vormgeving van de bedrijveneilanden is daarom 
noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat de verdere invulling van de bedrijveneilanden aansluit bij het 
totale ontwerp zijn er bindende en sturende richtlijnen geschreven voor een toekomstige uitwerking. Het 
doel hiervan is: het ontstaan van bedrijveneilanden met een krachtige en samenhangende uitstraling die 
een eigen identiteit hebben passend bij Poort van Dronten. Een mooie uitstraling van de buitenrand van 
het bedrijventerrein is van groot belang voor de presentatie van bedrijven en de aantrekkingskracht van 
cliënten. 

4 Uitwerking bedrijveneilanden

referentiefoto van een bedrijventerrein(Zwolle) met water en een krachtige samenhangende uitstraling



parkeren voor het water en de bedrijven ontsieren het aanzicht van de eilanden bijzondere oplossing voor presentatie van auto’s(verkoop) langs het water

brede watergangen leggen oever en eiland los van elkaar
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4.1  Bindende richtlijnen voor uitwerking bedrijveneilanden

Er moet 15150 m2 bedrijventerrein in de waterpartij mogelijk uitgeefbaar zijn:.
Door de gemeente Dronten is besloten dat het aantal geplande (Grontmij, 2005) vierkante meters 
uitgeefbaar gebied gehandhaafd moet blijven in het aangepaste ontwerp van Grontmij. Het aantal m2 
uitgeefbaar gebied voor de eilanden is daarom vastgesteld op 15.150m2.  

De afstand tussen de rand van de waterpartij en de bebouwing moet minimaal 18 meter zijn.
Voor de beleving van het water is het belangrijk dat de afstand tussen de eilanden/bedrijven en de rand van 
de oever voldoende groot is.  Wanneer deze maat minimaal 18 meter is ontstaat er een brede zichtlijn over 
het water en gaan oever en eiland los van elkaar liggen. De afstand tussen de N23 en de bedrijveneilanden is 
groter, namelijk 30 meter. Gebruikers van de N23 gaan zo het water meer ervaren. 

Het water tussen de bedrijveneilanden moet kunnen circuleren.
Voor de waterkwaliteit is het van groot belang dat het water niet stagneert of stilstaat. In het ontwerp moet 
daarom rekening worden gehouden met een goede circulatie van water. Dode of luwe hoeken en dichte 
dammen mogen niet in het watersysteem voorkomen. Onder de toegangsweg(-en) van de eilanden moet 
voldoende doorstroming mogelijk zijn. 

De contouren van de eilanden moeten gelijk zijn aan de orthogonale opbouw polder en bedrijventerrein.  
De vorm van de waterpartij heeft dezelfde orthogonale opbouw als de polderstuctuur van het landschap en 
het bedrijventerrein. De eilanden moeten aansluiten bij deze vormentaal omdat er zo eenheid ontstaat in 
de basisordeningsprincipe van de polder, het bedrijventerrein en de waterpartij. De eilandvorm zal daarom 
blokvormig zijn en niet rond of organisch. Bedrijfsgebouwen kunnen wel afwijken van de orthogonale 
structuur.  

Oriëntatie bedrijven zijn gericht op N23 en rotonde.
De voorgevels van de bedrijven presenteren zich naar de N23 en rotonde. De verbijzondering van de knoop 
door de aanleg van open water wordt versterkt door een hoge kwaliteit van de presentatie van bedrijven 
naar de N23. Bij het creëren van een binnenhof kan ook de zichtzijde naar de ontsluitingsweg worden benut. 
Hiermee worden de eilanden vanuit meerdere zijden visueel aantrekkelijk. 

Parkeren achter de bedrijven.
Parkeren aan de voorzijde van de voorgevels is niet toegestaan.  Auto’s ontsieren het zicht op de eilanden en 
het water. Parkeren voor de presentatiezijde van de bedrijven is daarom niet toegestaan.  Aangezien het niet 
uitgesloten is dat de automotive branche zich op dit knooppunt vestigt moet het wel mogelijk zijn de auto’s 
aan de zichtzijde te presenteren.  Auto’s worden bij voorkeur in een showroom gepresenteerd.  Wanneer 
auto’s op een buitenterrein worden gepresenteerd moet dit terrein wel een bijzondere uitstraling krijgen en 
niet op een standaard parkeerplaats lijken.    

bijzondere oplossing voor presentatie van auto’s(verkoop) langs het water



twee type randen, bedrijf tegen het water en een groene rand  

referentie doorwaadbare plaats 

met stapstenen kan een verbinding worden gemaakt naar het wandelpad langs de Rendiertocht 



Maris landschapsontwerp & techniek31

4.2  Sturende richtlijnen voor uitwerking bedrijveneilanden  

De toegangsweg naar de eilanden mag het zicht over het water niet blokkeren.
Het is belangrijk voor het ruimtelijk beeld, dat de eilanden vrij in het water liggen. Het zicht over het water 
moet daarom zo min mogelijk verstoord worden door opgaande elementen. Voor de toegangsweg betekent 
dit dat deze zo transparant mogelijk vormgegeven wordt om de zichtlijn krachtig te houden. Bij voorkeur 
worden er zo min mogelijk toegangen aangelegd. De toegangsweg moet zo ontworpen worden dat deze het 
zicht over het water minimaal verstoort.

idee:
Wanneer er een of meer vluchtwegen nodig of verplicht zijn is een doorwaadbare plaats de mooiste oplossing.  
Een vluchtweg voor bijvoorbeeld de brandweer kan gemaakt worden door de aanleg van een doorwaadbare 
plaats. In een stuk ondiep water wordt een verharding aangelegd(betonmatten) waardoor de eilanden vanaf 
meerdere punten bereikbaar worden en het zicht over het water onverstoord blijft.    

Aansluiting op wandelpad 
Tussen de Rendiertocht en de noordelijke watergang van ‘Poort van Dronten’ komt een kade met een 
onverhard wandelpad (schouwpad). Het wandelpad wordt verbonden met woonwijk aan de andere kant 
van de Hanzelijn.  Wanneer een verbinding komt tussen de eilanden en het wandelpad worden de eilanden 
geïntegreerd in een wandelstructuur. Met stapstenen kan een bijzondere verbinding ontstaan.  

De randen moeten per eiland een uniforme uitstraling krijgen
Er kan gekozen worden om de rand van het bedrijventerrein een groene uitstraling te geven of  een stedelijke 
uitstraling door direct tegen het water te bouwen. Voor een krachtig beeld moet voorkomen worden dat 
bebouwing en groen elkaar afwisselen. Bij voorkeur wordt er gekozen voor een of helemaal omzoomde rand 
van beplanting of een stedelijke uitstraling waar de gebouwen in of tegen het water staan. Bij een doorgaande 
groene rand kan er ook gewandeld worden en een aansluiting gemaakt worden op het geplande wandelpad 
langs de zuidkant van de Rendiertocht.



voorbeeld van een subtiele integratie van reclame in een bedrijfsgebouw

waterlelies verfraaien het water

verschillende thematische uitwerkingen; bastion, glas, modern of drijvend
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Keuze voor uniforme architectuur of een thema
Door het gebruik van eenduidige vormentaal of materiaalgebruik ontstaat er een uniform en krachtige archi-
tectonisch uitstraling. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor modern met veel glas, traditioneel met veel 
steen of organisch met veel hout. Het gaat vooral om de vormgeving van de architectuur met een duidelijke 
samenhang. Het soort materiaal dat gebruikt wordt is van minder betekenis omdat met alle soorten materiaal 
(glas, steen, staal of beton) een mooie uitwerking mogelijk is wanneer er een goede vorm en maatvoering ge-
kozen wordt. Om ervoor te zorgen dat er samenhang ontstaat tussen de bedrijven kan er een thema gekozen 
worden. Voorbeelden zijn: bastion, modern, organisch of glas. 

Reclame wordt niet schreeuwerig op gebouwen geplaatst
Kenmerkend van de locatie van de waterpartij is de ligging in een infrastructurele en landschappelijke knoop. 
Het gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel verschillende elementen zoals infrastructuur, bedrij-
ven, landschap, water. Door de aanleg van de grote waterpartij krijgen de bedrijven veel aanzien vanaf de weg. 
Voor het ruimtelijk beeld is het belangrijk dat het verbijzonderde beeld niet verstoord door een wildgroei aan 
reclame uitingen. Voor een rustig een aantrekkelijk beeld is het van belang dat reclame op bedrijven terughou-
dend wordt vormgegeven. 

Zo min mogelijk zichtbare hekwerken
De situering van de bedrijven op een eiland zorgt voor een goede beveiliging van de bedrijven. Wanneer een 
hekwerk ‘s avonds bij de toegang wordt gesloten worden hekwerken op het eiland overbodig. Gestreefd moet 
worden naar een zo min mogelijk aantal ontsierende hekwerken op de bedrijveneiland(-en).  Wanneer er één 
of meer vluchtwegen verplicht zijn is een doorwaadbare plaats de mooiste oplossing.  Een vluchtweg voor 
bijvoorbeeld brandweer kan gemaakt worden door de aanleg van een doorwaadbare plaats. In een stuk ondiep 
water wordt een verharding aangelegd(betonmatten) waardoor de eilanden vanaf meerdere punten bereikbaar 
worden en het zicht over het water onverstoord blijft.   

Verbijzondering van water d.m.v. waterlelies
Het water om de eilanden kan door de aanplant van waterlelies verbijzonderd worden. Wanneer er ondiepe 
plekken (circa 1 meter diep) worden aangelegd om de eilanden en ingeplant worden met waterlelies ontstaat 
er een aantrekkelijk beeld. Bij voorkeur worden waterlelies toegepast bij de toegangsweg.   

Drijvende kantoren
Een manier om als bedrijf extra aandacht te krijgen is door het gebouw drijvend te maken of op palen in het 
water te zetten. De waterpartij ontleent zich goed voor experimentele en bijzondere bouwvormen. Op deze 
manier kan het oppervlak water toenemen en zal het water sterker beleefd worden vanuit gebouw.  

waterlelies verfraaien het water
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Omdat de knoop binnen het bedrijventerrein op langere termijn ontwikkeld wordt is nu nog onduidelijk 
wat voor soort bedrijven en hoeveel bedrijven zich gaan vestigen op de eilanden. Er is daarom gekozen om 
twee scenario’s verder uit te werken zodat de richtinggevende en sturende ontwerpvoorschriften getoetst 
kunnen worden. De volgende twee scenario’s zijn uitgewerkt binnen het raamwerk van het definitief ont-
werp:
1: Vestiging van een groot bedrijf
2: Vestiging van meerdere kleinere (facilitaire) bedrijven

In het plangebied op de plek van de bedrijveneilanden is ook een brandstofverkooppunt gepland. Belangrijk 
voor het brandstofverkooppunt is een ligging op zichtlocatie langs de weg (Dronterringweg/ N23) en een 
goede bereikbaarheid. Omdat een brandstofverkooppunt niet past bij de gewenste beeldkwaliteit van de 
bedrijveneilanden is een voorstel gemaakt voor de inpassing van het brandstofverkooppunt op een zicht-
locatie bij de rotonde. De keuze gaat uit naar de noordoostpunt van het bedrijventerrein ten zuiden van 
bedrijveneilanden langs de Dronterringweg. Deze plek wordt met een bomenlaan visueel afgescheiden van 
de bedrijveneilanden en ligt in het zicht van de Dronterringweg en rotonde. Om deze plek efficiënt bereik-
baar te maken moet de interne ontsluitingsweg verplaatst worden.  

Omdat de bedrijveneilanden op vele verschillende manieren ontworpen kunnen worden zijn er twee vari-
anten bedacht die passen in het raamwerk volgens de richtlijnen:
1:  Een groot en klein blokvorming eiland
2:  Een L-vormig eiland. 
Gekozen is om het grote en kleine blokvormige eiland uit te werken met de vestiging van een groot bedrijf. 
Op het L-vormig eiland komen een aantal kleinere bedrijven.

5 Twee uitwerkingen als voorbeeld
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tankstation

5.1 Uitwerking twee eilanden met blokvorm

Het scenario ‘groot bedrijf ’ is hier uitgewerkt op twee blokvormige (klein en groot) eilanden. Op het 
voorste, kleine eiland is het kantoor geplaatst en op het grote eiland de productieruimte. Het bedrijf 
wordt op deze manier gesplitst en het kantoor krijgt een bijzondere ligging vrij in het water op een 
unieke zichtlocatie.  De toegangsweg is tussen de gebouwen geplaatst en ligt hiermee in een zichtlijn 
over het water. 
Het kantoor staat tegen het water en is opgetrokken met een gebakken steen, waardoor het een 
uitstraling van een kasteel of bastion krijgt. De rand van het grote eiland heeft een groene en zachte 
uitstraling gekregen waar gerecreëerd kan worden. Er ontstaat een contrast tussen de oevers van de 
twee eilanden. Het resultaat is een krachtig en formeel beeld waarbij het water sterk ervaren wordt 
door passanten en medewerkers van het bedrijf. 
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5.2 Uitwerking een eiland met L-vorm

De kleinere bedrijven worden gezamenlijk op een L-vormig eiland geplaatst. De keuze van deze vorm 
maakt het mogelijk dat alle bedrijven aan het water komen te staan. In het centrum van het eiland is 
ruimte voor ontsluiting en parkeerplaatsen. De bedrijven worden zoveel mogelijk met de voorgevel 
tegen of in het water geplaatst; daardoor ontstaat er een sterke relatie met het water. Gekozen is 
voor een vrije en individuele invulling van de architectuur. Tussen de bedrijven en langs het water komt 
gras met bomen. Bedrijven gaan zo niet aan elkaar kleven en er ontstaan plekken langs het water waar 
gerecreëerd kan worden (lunch, borrel etc.). Een poort bij de entree wordt  ‘s avonds gesloten waardoor 
ontsierende hekwerken op het eiland overbodig worden. Verschillende soorten architectuur wisselen 
elkaar af en er  ontstaat zo een afwisselend en speels beeld, wanneer nieuwe bedrijven ontworpen 
worden met voldoende oog voor wat er al gebouwd is. Ondanks de grote variëteit van bedrijven is er 
een sterke eenheid door het vele water en een uniforme vaste oever. Het resultaat is eenheid door 
verscheidenheid.  




