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4. 5.

Het bestuur van de gemeente Dronten heeft besloten een aanvullend 
kader voor de welstandstoetsing te scheppen voor de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein “de Poort van Dronten” op basis van deze 
plannen. Het juridisch kader wordt gevormd door het bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen (�040). De gewenste bebouwingsontwikkeling 
wordt vooral op basis van het stedenbouwkundige plan van Bureau 
Maris gestuurd door de welstandsnota van de gemeente Dronten 
en meer in bijzonder door deze aanvulling daarop waarin de 
nagestreefde ambitieniveaus van het gebied wordt ingevuld. Deze, 
door de gemeenteraad van Dronten vastgestelde, 14e aanvulling 
op de welstandsnota van de gemeente Dronten voor “de Poort van 
Dronten” vormt het toetsingskader voor de Welstandscommissie van 
de gemeente. 

1.2 Gebiedsbeschrijving, context
Het plangebied wordt aan 4 zijden begrenst: aan de zuidwest 
zijde door de Hanzelijn (de spoorverbinding van Amsterdam naar 
Zwolle), aan de zuidoost zijde door de Rendierweg en het bestaande 
bedrijventerrein Business Zone Delta. De noordoostelijke grens wordt 
gevormd door de Dronterringweg en aan de noordwestelijke zijde sluit 
het plangebied aan op de Rendiertocht en de N2�.

De Hanzelijn ligt in het open polderlandschap nagenoeg op 
het maaiveld niveau maar is bij Dronten ten behoeve van het 
kruisen van wegen en watergangen op een spoordijk gelegd 
met een hoogte van ongeveer 7 meter. Met uitzondering van 
een onderdoorgang bij de Rendierweg vormt deze spoordijk een 
duidelijke grens met de woonwijken De Gilden en de Munten. 
Bebouwing en inrichting van het bedrijventerrein zijn vooral 
bepalend voor de beeldvorming vanuit de trein.
De beëindiging van Business Zone Delta aan westelijke zijde 
wordt gevormd door kleinschalige woon-werkbebouwing langs 
de Rendierweg, waarbij de woonhuizen uitkijken op een brede 
groenstrook langs de Rendierweg. Deze woonhuizen en 
groenstrook liggen tegen op de oostelijke rand van het nieuwe 
bedrijventerrein aan. Op twee plaatsen wordt de ontsluiting van 
het nieuwe gebied via het bestaande bedrijventerrein gemaakt: 
De Linge en Het Spaarne.
De Dronterringweg is de noordoostelijk begrenzing van de 
bebouwde kom van Dronten en loopt daarmee langs de 
opeenvolgende bedrijventerreinen van Dronten. De oudste en 
meest oostelijke bedrijventerreinen zijn visueel van de weg 
afgesloten door brede bosstroken; bij Business Zone Delta 
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1. Inleiding
In Dronten is het uitgeefbare terreinoppervlak voor vestiging van 
vooral grootschalige bedrijven afgenomen. Met de ontwikkeling 
van een nieuw bedrijventerrein ontstaan kansen voor een groei 
van de werkgelegenheid passend bij de grootte van de lokale 
beroepsbevolking en geprognosticeerde omvang van de gemeente.

In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Rendierweg (�040) van 
de gemeente Dronten is een gebied aangegeven met bestemming 
Bedrijventerrein. Dit gebied sluit aan bij de overige bedrijventerreinen 
welke allen aan de noordzijde van de Hanzelijn in de plaats Dronten 
liggen. Een belangrijk onderdeel hierin is de verkeersaansluiting van 
het bedrijventerrein op de N2�.

1.1 Aanleiding, plangeschiedenis
In maart 2011 is gestart met het bouwrijp maken van het 
noordoostelijke deel van het bedrijventerrein De Poort van 
Dronten. Dit bouwrijp maken is voorafgegaan door een aantal 
plantontwikkelingsfasen:

Door Grontmij is in 2005 in opdracht van de gemeente Dronten 
op basis van de structuurvisie 2020 een Stedenbouwkundig 
Plan gemaakt voor het aanleggen van een bedrijventerrein. Dit 
bedrijventerrein ligt aan de rand van Dronten, globaal begrenst 
door de Rendiertocht, de Hanzelijn, de Rendierweg en de 
Dronterringweg.
Aan de hand van dit Stedenbouwkundig Plan is door Buro Vijn in 
2006 een bestemmingsplan opgesteld. Bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Rendierweg (�040) d.d. 15-08-
2006 is aan het noordelijk deel van de bestemming goedkeuring 
onthouden in verband met door het provinciebestuur gestelde 
eisen aan de aansluiting van de N2� met de Dronterringweg. 
Door deze eisen is de locatie en vorm van de aansluiting 
gewijzigd en waren aanpassingen aan het Stedenbouwkundig 
Plan op deze plaats noodzakelijk 
In opdracht van de provincie Flevoland en de gemeente Dronten 
is in 2008 door Bureau Maris een ontwerp gemaakt voor het 
deelgebied van het bedrijventerrein bij de aansluiting van de 
N2� met de Dronterringweg, samen met een aanpassing van 
de randen van het bedrijventerrein langs de Rendiertocht en de 
Dronterringweg.
Dit stedenbouwkundig deelontwerp is verwerkt in het wijzigi
ngs(bestemmings)plan N2� (9070.1) en in het wijzigingsplan 
Bedrijventerrein Rendierweg (�040.1).

1.

2.

�.

4.

I n l e i d i n g



4. 5.Welstandsnota 2004, 14e aanvulling, gebied 7a, bedrijventerrein de Poort van Dronten – gemeente Dronten   Vastgesteld door de gemeenteraad d.d.: -- 2011

Dronten

Gemeente Dronten

Poort van Dronten

Planlocatie Poort van Dronten

Hanzelijn

N�07 - Dronterringweg

N2�

Business Zone Delta

Poort van DrontenRe
nd

ier
to

ch
t

Re
nd

ier
we

g

Het Spaarne

De Linge

is gebruik gemaakt van een meer open en gestructureerde 
groenzone, waarbij eisen zijn gesteld aan de uitstraling van de 
gebouwen. Deze groenzone krijgt een vervolg bij De Poort van 
Dronten.
De noordwestelijke scheiding tussen het nieuwe bedrijventerrein 
en het agrarisch gebied is de Rendiertocht. De N2� ligt op enige 
afstand hiervan, maar bij benadering van de Dronterringweg 
ligt de weg direct naast het bedrijventerrein en wordt daarvan 
slechts gescheiden door een waterpartij. De aansluiting van de 
wegen bestaat uit een landschappelijk nadrukkelijk vormgegeven 
rotonde. Vanaf deze rotonde is het bedrijventerrein aan de 
noordzijde toegankelijk

Beeldbepalend bij De Poort van Dronten zijn de brede water- 
en groenstructuren met aansluiting bij het open poldergebied 
aan noordoost- en noordwestzijde. De plaats waar de N2�, 
de Dronterringweg en de hoofdontsluiting bij elkaar komen is 
verbijzonderd en kan worden beschouwd als “uithangbord” voor het 
bedrijventerrein. Een hoogwaardige invulling en architectonische 
uitstraling van de bebouwing en de bijbehorende terreininrichting aan 
de randen van het plangebied is daarom zeer belangrijk. 

Verscheidenheid in soorten bedrijvigheid leiden tot verschillen in 
bebouwing en gebruik van het niet bebouwde kavelgedeelte. Bij het 
maken van het stedenbouwkundig plan heeft dit geleid tot het duidelijk 
markeren van de plaatsen waar uitstraling gewenst wordt en aangeven 
van gebieden waar meer vrijheid mogelijk is. Sturing op deze uitstraling 
en bijbehorend bebouwingsbeeld vindt plaats vanuit de gewenste 
kwaliteit van de openbare ruimte.

Bij bedrijfsmatige activiteiten hoort reclame. Deze reclame moet geen 
afbreuk doen aan de beoogde uitstraling van het gebied. In deze 
nota zijn richtlijnen opgenomen voor het vormgeven en plaatsen van 
reclame-uitingen.

4.
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verbonden zijn met het pand waarin het bedrijf of de winkel, die de 
reclame voert, is gevestigd.

Bij reclames die op een bouwkundige constructie zijn aangebracht is 
mogelijk een bouwvergunning vereist.

De in de welstandsnota 2004 onder 5.5 opgenomen criteria voor 
het beoordelen van de reclame zijn in deze 14e aanvulling van de 
welstandsnota verwerkt en op het bedrijventerrein “De Poort van 
Dronten” niet meer afzonderlijk van toepassing. 

Welstandscriteria

Reclame, naamsaanduidingen, e.d. mogen uitsluitend worden 
aangebracht op de gevels van de bedrijfsruimte, maximaal 1 logo 
en 1 bedrijfsnaam per gevel.
Reclame, naamsaanduidingen, e.d. moeten in het architectonisch 
ontwerp zijn geïntegreerd en uitgevoerd als losse elementen aan 
de gevel worden aangebracht. De kwaliteit van het pand moet 
zichtbaar blijven.
Reclame, naamsaanduidingen, e.d. bij bedrijfsverzamelgebouwen 
moeten collectief, dan wel per bedrijfsruimte worden aangebracht 
en samenhangend zijn ontworpen.
Per kavel is maximaal één vrijstaand reclameobject toegestaan 
met een maximale hoogte overeenkomstig de maximaal 
toegestane gebouwhoogte.
Een reclame mag niet knipperen en in de omgeving van 
woningen mag een reclame ook niet bewegen.

Aanvullende criteria reclame zone “eilanden N2�”
Per bedrijfspand mag aan de representatieve zijde 1x 
bedrijfsnaam + logo voorkomen en aan de entreezijde 1x 
bedrijfsnaam.

Reclame, naamsaanduidingen, e.d. moet in het ontwerp van het 
gebouw zijn opgenomen en mogen niet als losse onderdelen aan of op 
de gevel worden aangebracht.

1.
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2. Welstandscriteria

2.1. Reclame

Gebiedsbeschrijving
Criteria voor reclame zijn bedoeld voor alle gebieden in de gemeente. 
Niettemin wordt in de criteria voor reclame wel een onderscheid 
gemaakt tussen reclame in de bebouwde kom en in het buitengebied. 
Reclame-uitingen in de bebouwde kom worden meer beoordeeld in 
relatie tot de vormgeving van de bebouwing en die in het buitengebied 
meer in relatie tot het landschap.
Reclame in de bebouwde kom komt voornamelijk voor in die delen 
waar winkels en/of bedrijven gevestigd zijn. 

Verantwoording
Op bedrijfs- en winkelpanden kan reclame een passend middel zijn om 
een bedrijf of winkel herkenbaar te maken, uit te dragen wat voor soort 
bedrijf het is en welke goederen verkocht
worden. In andere delen van de gemeente (woonwijken) is reclame in 
principe niet passend en daarmee ongewenst. Om die reden wordt in 
die delen van de gemeente een restrictief beleid gevoerd voor reclame.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid van algemene reclame in de vorm 
van billboards, reclame op bushokjes en aan lantaarnpalen. Deze 
vormen van reclame worden meestal door de gemeente geïnitieerd 
en voor zover daar behoefte aan is binnen een eigen beleidskader 
behandeld. In deze welstandsnota worden zij verder niet besproken.

Beleid
In het buitengebied is de kwaliteit van het landschap bepalend voor 
de mogelijkheid om reclame te voeren. In een agrarisch gebied of een 
natuurgebied is het groene karakter dusdanig wezenlijk dat dit niet tot 
nauwelijks reclame verdraagt. Daar waar grootschalige niet agrarische 
bedrijven zijn
gevestigd of op plekken waar door infrastructuur het landschappelijke 
karakter is “versteend”, is zorgvuldig geplaatste reclame acceptabel. 
Dit is van toepassing op de zone Eilanden N2� en Polderrand.

Voor zowel het buitengebied als binnen de bebouwde kom geldt 
dat reclame alleen acceptabel is als er een rechtstreeks functioneel 
verband is met het pand waar de reclame op, aan of bij is geplaatst. 
Anders gezegd; reclame mag niet verwijzen maar moet visueel 

W e l s t a n d s c r i t e r i a R e c l a m e   
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Aan- en uitbouwen zijn niet toegestaan. 
Verbijzonderingen ter versterking van de plastiek van de gevel 
(in de vorm van bloemvensters, diepte van gevelopeningen of 
dergelijke) zijn toegestaan.
Installatieonderdelen mogen niet los op het dak worden geplaatst, 
maar moeten bouwkundig worden geïntegreerd.

Materialen, kleur en detaillering
Gevels van de gebouwen zijn gemaakt van één van de volgende 
materialen: baksteen, (ongeverfd) hout, staal, glas of aluminium. 
Het aanbrengen van voorzieningen om planten als bekleding van 
de gevels te kunnen toepassen is toegestaan.
De kleur van de gevels is grijs, antraciet, grijsblauw of naturel 
hout of gebakken steen in een donkere warm-rode kleur met een 
donkere voeg.
De kleur van de kozijnen, ramen en deuren is aluminium, RVS, 
grijs of antraciet.
Ventilatie en zonwering bij lichtopeningen in het ontwerp 
integreren.
De detaillering van kozijnen, dakranden, regenwaterafvoeren en 
dergelijke is zorgvuldig en kenmerkend voor “industriële flexibel 
en demontabele architectuur” en “duurzame uitstraling”.

�.
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2.2 Welstandscriteria per zone en detailgebied

2.2.1 eilanden N23

Gebiedsbeschrijving
De eilanden in het bedrijventerrein ”De Poort van Dronten” vormen 
letterlijk de toegangspoort voor het bedrijventerrein. Deze specifieke, 
belangrijke plek bestaat uit het in water gelegen kavels bij de toegang 
van het terrein vanaf de rotonde N2�. De bebouwing in dit gebied is in 
hoge mate representatief, gericht op de N2� en heeft een interactieve 
relatie met de aan te leggen waterpartij

De gebouwen zijn individueel maar samenhangend vormgegeven. De 
samenhang in het gebied ontstaat door expliciete plaatsing van de 
gebouwen op de kavels, strikte welstandscriteria en gebruik van het 
thema “duurzame architectuur”. Gebouwen hebben een uitstraling naar 
de openbare ruimte en een representatieve functie voor het gehele 
bedrijventerrein.

Welstandscriteria

Situering
De gebouwen dienen evenwijdig dan wel haaks op de 
voorgevelrooilijn te zijn georiënteerd.
Alle zijden van gebouwen moeten met aandacht en in 
samenhang met elkaar worden ontworpen.
De vormgeving van de gevels heeft een relatie met de oriëntatie 
van deze gevels.
De meest representatieve delen van de gebouwen dienen zich 
aan de zijde van de rotonde en N2� te bevinden.

Vormgeving
De gevelcompositie is kenmerkend voor duurzame architectuur 
door: 
- Gevels zijn opgebouwd uit industrieel vervaardigde   
 componenten.      
- Een sterke ritmiek van de gevelopeningen.   
- Een groot contrast tussen open en gesloten geveldelen. 
- Homogeen behandelen van gesloten geveldelen, zodat  
 vlakken ontstaan.  
- Het zichtbaar maken van de toegepaste bouwmethodiek.
De bouwmassa wordt ongedeeld uitgevoerd. 
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W e l s t a n d s c r i t e r i a E i l a n d e n N 2 3

detailgebied N2� - schaal 1:4000

bouwhoogte
7m ≤ h ≤ 20m

bestemmingsplangrens

bouwhoogte
7m ≤ h ≤ 12m

bouwhoogte
7m ≤ h ≤ 20m
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2.2.3 Polderrand

Gebiedsbeschrijving
Het bedrijventerrein ”De Poort van Dronten” wordt gekenmerkt door 
een duidelijke ruimtelijke afbakening, waarbij de 4 randen elk een 
duidelijk eigen karakter hebben. Het hier beschreven gebied, de 
noordoostelijke rand langs de Dronterringweg heeft een karakteristieke 
groene rand welke duidelijk is ontworpen als de overgang naar het 
open polderlandschap. 

Deze rand langs de Dronterringweg is een voortzetting van de 
inrichting ter hoogte van Business Zone Delta. Het gras is hier echter 
ingewisseld voor water zodat de boomgroepen groene bastions in de 
waterpartij vormen.

De gebouwen grenzend aan de randen zijn individueel vormgegeven. 
De samenhang in het gebied ontstaat door expliciete plaatsing van de 
gebouwen op de kavels, strikte welstandscriteria en gebruik van het 
thema “duurzame architectuur”. Gebouwen hebben een uitstraling naar 
het open polderlandschap.

Welstandscriteria

Situering
De gebouwen dienen evenwijdig dan wel haaks op de 
voorgevelrooilijn te zijn georiënteerd.
Alle zijden van gebouwen moeten met aandacht en in 
samenhang met elkaar worden ontworpen.
De vormgeving van de gevels heeft een relatie met de oriëntatie 
van deze gevels.
De meest representatieve delen van de gebouwen dienen zich 
aan de zijde van de Dronterringweg te bevinden.

Vormgeving
De gevelcompositie is kenmerkend voor duurzame architectuur 
door: 
- Gevels zijn opgebouwd uit industrieel vervaardigde   
 componenten.      
- Een sterke ritmiek van de gevelopeningen.   
- Een groot contrast tussen open en gesloten geveldelen. 
- Homogeen behandelen van gesloten geveldelen, zodat  
 vlakken ontstaan.  
- Het zichtbaar maken van de toegepaste bouwmethodiek.

1.

2.

�.

4.
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De bouwmassa wordt ongedeeld uitgevoerd wanneer het 
bebouwd oppervlak kleiner is dan 700 m2
De bouwmassa mag geleed/gedeeld worden uitgevoerd indien 
het bebouwd oppervlak groter is dan 700 m2; in dat geval wordt 
de grootste bouwmassa in de verplichte gevelrooilijn geplaatst. 
Het bebouwd oppervlak van de kleinste bouwmassa mag niet 
minder dan 200 m2 zijn.
Aan-, op,- en uitbouwen zijn niet toegestaan. 
Verbijzonderingen ter versterking van de plastiek van de gevel 
(in de vorm van bloemvensters, diepte van gevelopeningen of 
dergelijke) zijn toegestaan.
Installatieonderdelen mogen niet los op het dak worden geplaatst, 
maar moeten bouwkundig worden geïntegreerd.
Gebouwde afscherming ten behoeve van buitenopslag heeft 
dezelfde stijl als de gebouwen op de kavel.

 
Materialen, kleur en detaillering

Gevels van de gebouwen zijn gemaakt van één van de volgende 
materialen: baksteen, (ongeverfd) hout, staal, glas of aluminium.
De kleur van de gevels is grijs, antraciet, grijsblauw of naturel 
hout of gebakken steen in een donkere warm-rode kleur met een 
donkere voeg.
De kleur van de kozijnen, ramen en deuren is: aluminium, RVS, 
grijs of antraciet. 
Ventilatie en zonwering bij lichtopeningen in het ontwerp 
integreren.
De detaillering van kozijnen, dakranden, regenwaterafvoeren en 
dergelijke is zorgvuldig en kenmerkend voor “industriële flexibel 
en demontabele architectuur” en “duurzame uitstraling”.
Gebouwde afscherming ten behoeve van buitenopslag heeft 
dezelfde kleur en materialisering als de gebouwen. 

Aanvullende criteria behorende bij detailgebied A
De architectuur van het gebouw maakt duidelijk dat 
de bouwmassa past binnen de hiervoor genoemde 
gebiedsbeschrijving en tevens een inleiding vormt tot de 
naastgelegen gebiedsbeschrijving (accentfunctie). 
De gebouwen hebben tenminste twee representatieve gevels: 
aan de van de zijde Dronterringweg en gebiedsontsluitingsweg.
De bouwmassa moet een relatie aangaan met de geplande 
bouwmassa’s van de naastgelegen kavels.
Toegang en inrichting van de kavel aan de zijde van de 
kavelontsluitingsweg moet zorgvuldig worden ontworpen.
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detailgebied A - schaal 1:2000 detailgebied B - schaal 1:2000
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Aanvullende criteria detailgebied B
De architectuur van het gebouw maakt duidelijk dat 
de bouwmassa past binnen de hiervoor genoemde 
gebiedsbeschrijving en tevens een inleiding vormt tot de 
naastgelegen gebiedsbeschrijving (accentfunctie).
De gebouwen hebben tenminste twee representatieve gevels: 
aan de van de zijde Rendierweg en Dronterringweg.
De bouwmassa moet een relatie aangaan met de geplande 
bouwmassa’s van de naastgelegen kavels.
Toegang en inrichting van de kavel aan de zijde van de 
kavelontsluitingsweg moet zorgvuldig worden ontworpen.
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 2.2.4 Rendierweg

Gebiedsbeschrijving
Het bedrijventerrein ”De Poort van Dronten” wordt gekenmerkt door 
een duidelijke ruimtelijke afbakening, waarbij de 4 randen elk een 
duidelijk eigen karakter hebben. Het hier beschreven gebied, de 
zuidoostelijke rand langs de Rendierweg vormt de groene overgang 
naar Business Zone Delta.

De gebouwen zijn individueel vormgegeven. De samenhang in het 
gebied ontstaat door expliciete plaatsing van de gebouwen op de 
kavels, strikte welstandscriteria en gebruik van het thema “duurzame 
architectuur”. Gebouwen hebben een uitstraling naar de openbare 
ruimte en het aangrenzende bedrijventerrein.

Welstandscriteria

Situering
De gebouwen dienen evenwijdig dan wel haaks op de 
voorgevelrooilijn te zijn georiënteerd.
Alle zijden van gebouwen moeten met aandacht en in 
samenhang met elkaar worden ontworpen.
De vormgeving van de gevels heeft een relatie met de oriëntatie 
van deze gevels.
De meest representatieve delen van de gebouwen dienen zich 
aan de zijde van de Rendierweg te bevinden.

Vormgeving
De gevelcompositie is kenmerkend voor duurzame architectuur 
door: 
- Gevels zijn opgebouwd uit industrieel vervaardigde   
 componenten.      
- Een sterke ritmiek van de gevelopeningen. 
- Een groot contrast tussen open en gesloten geveldelen. 
- Homogeen behandelen van gesloten geveldelen, zodat  
 vlakken ontstaan.  
- Het zichtbaar maken van de toegepaste bouwmethodiek.
De bouwmassa wordt ongedeeld uitgevoerd wanneer het 
bebouwd oppervlak kleiner is dan 700 m2
De bouwmassa mag geleed/gedeeld worden uitgevoerd indien 
het bebouwd oppervlak groter is dan 700 m2; in dat geval wordt 
de kleinste bouwmassa in de verplichte gevelrooilijn geplaatst. 
Het bebouwd oppervlak van de kleinste bouwmassa mag niet 
minder dan 200 m2 zijn.

1.

2.

�.

4.

1.

2.

�.

Aan-, op,- en uitbouwen zijn niet toegestaan. 
Verbijzonderingen ter versterking van de plastiek van de gevel 
(in de vorm van bloemvensters, diepte van gevelopeningen of 
dergelijke) zijn toegestaan.
Installatieonderdelen mogen niet los op het dak worden geplaatst, 
maar moeten bouwkundig worden geïntegreerd.
Gebouwde afscherming ten behoeve van buitenopslag heeft 
dezelfde stijl als de gebouwen op de kavel.

Materialen, kleur en detaillering
Gevels van de gebouwen zijn gemaakt van één van de volgende 
materialen: baksteen, (ongeverfd) hout, staal, glas of aluminium.
De kleur van de gevels is grijs, antraciet, grijsblauw of naturel 
hout of gebakken steen in een donkere warm-rode kleur met een 
donkere voeg.
De kleur van de kozijnen, ramen en deuren is: aluminium, RVS, 
grijs of antraciet. 
Ventilatie en zonwering bij lichtopeningen in het ontwerp 
integreren.
Accentkleuren zijn toegestaan tot een maximum van 5% van het 
geveloppervlak en moeten worden geïntegreerd in de architectuur 
van het gebouw. 
De detaillering van kozijnen, dakranden, regenwaterafvoeren en 
dergelijke is zorgvuldig en kenmerkend voor “industriële flexibel 
en demontabele architectuur” en “duurzame uitstraling”.
Gebouwde afscherming ten behoeve van buitenopslag heeft 
dezelfde kleur en materialisering als de gebouwen. 

Aanvullende criteria detailgebied C
De architectuur van het gebouw maakt duidelijk dat 
de bouwmassa past binnen de hiervoor genoemde 
gebiedsbeschrijving en tevens een inleiding vormt tot de 
naastgelegen gebiedsbeschrijving (accentfunctie).
De gebouwen hebben tenminste twee representatieve gevels: 
aan de van de zijde Rendierweg en gebiedsontsluitingsweg.
De bouwmassa op de kavel plaatsen aan de zijde van de 
hoofdontsluitingsweg.
De bouwmassa moet een relatie aangaan met de geplande 
bouwmassa’s van de naastgelegen kavels.
5. Toegang en inrichting van de kavel aan de zijde van de 
kavelontsluitingsweg moet zorgvuldig worden ontworpen.

4.
5.

6.

7.

1.

2.
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W e l s t a n d s c r i t e r i a R e n d i e r w e g

detailgebied C - schaal 1:2000

>50 % gevel bebouwd in verplichte rooilijn
<7m

>4m
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2.2.2 Gebiedsontsluitingsweg

Gebiedsbeschrijving
De gebiedsontsluitingswegen zijn nadrukkelijk ingericht met wegen, 
gescheiden fietspaden en een stevige groenstructuur. Op deze wijze 
vormen zij een beeldbepalende drager in het gebied.

De gebouwen zijn individueel vormgegeven. De samenhang in 
het gebied ontstaat door expliciete plaatsing van de gebouwen 
op de kavels, strikte welstandscriteria en gebruik van het thema 
“duurzame architectuur”. Gebouwen hebben een uitstraling naar de 
gebiedsontsluitingswegen maar zijn niet vanaf deze zijde toegankelijk.

Welstandscriteria

Situering
De gebouwen dienen evenwijdig dan wel haaks op de 
voorgevelrooilijn te zijn georiënteerd.
Alle zijden van gebouwen moeten met aandacht en in 
samenhang met elkaar worden ontworpen.
De vormgeving van de gevels heeft een relatie met de oriëntatie 
van deze gevels.
De meest representatieve delen van de gebouwen dienen zich 
aan de zijde van de gebiedsontsluitingsweg te bevinden.

Vormgeving
De gevelcompositie is kenmerkend voor duurzame architectuur 
door: 
- Gevels zijn opgebouwd uit industrieel vervaardigde   
 componenten.      
- Een sterke ritmiek van de gevelopeningen. 
- Een groot contrast tussen open en gesloten geveldelen. 
- Homogeen behandelen van gesloten geveldelen, zodat  
 vlakken ontstaan.  
- Het zichtbaar maken van de toegepaste bouwmethodiek.
De bouwmassa wordt ongedeeld uitgevoerd wanneer het 
bebouwd oppervlak kleiner is dan 700 m2
De bouwmassa mag geleed/gedeeld worden uitgevoerd indien 
het bebouwd oppervlak groter is dan 700 m2; in dat geval wordt 
de kleinste bouwmassa in de verplichte gevelrooilijn geplaatst. 
Het bebouwd oppervlak van de kleinste bouwmassa mag niet 
minder dan 200 m2 zijn.
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4.
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Aan-, op,- en uitbouwen zijn niet toegestaan. 
Verbijzonderingen ter versterking van de plastiek van de gevel 
(in de vorm van bloemvensters, diepte van gevelopeningen of 
dergelijke) zijn toegestaan.
Installatieonderdelen mogen niet los op het dak worden geplaatst, 
maar moeten bouwkundig worden geïntegreerd.
Gebouwde afscherming ten behoeve van buitenopslag heeft 
dezelfde stijl als de gebouwen op de kavel.

Materialen, kleur en detaillering
Gevels van de gebouwen zijn gemaakt van één van de volgende 
materialen: baksteen, (ongeverfd) hout, staal, glas of aluminium.
De kleur van de gevels is grijs, antraciet, grijsblauw of naturel 
hout of gebakken steen in een donkere warm-rode kleur met een 
donkere voeg.
De kleur van de kozijnen, ramen en deuren is: aluminium, RVS, 
grijs of antraciet.
Ventilatie en zonwering bij lichtopeningen in het ontwerp 
integreren.
De detaillering van kozijnen, dakranden, regenwaterafvoeren en 
dergelijke is zorgvuldig en kenmerkend voor “industriële flexibel 
en demontabele architectuur” en “duurzame uitstraling”.
Gebouwde afscherming ten behoeve van buitenopslag heeft 
dezelfde kleur en materialisering als de gebouwen. 

Aanvullende criteria detailgebied D
De gebouwen hebben tenminste twee representatieve gevels, 
één gelegen aan de zijde van de gebiedsontsluitingsweg en één 
haaks daarop aan de zijde van de kavelontsluitingsweg
De bouwmassa moet een relatie aangaan met de geplande 
bouwmassa’s van de naastgelegen kavels.
Toegang en inrichting van de kavel aan de zijde van de 
kavelontsluitingsweg moet zorgvuldig worden ontworpen.
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Welstandscriteria Gebiedsontsluitingsweg

profiel P1

detailgebied D - schaal 1:4000
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profiel P4

>50 % gevel bebouwd in verplichte rooilijn

<12m <12m

>7m >7m

2.2.5  Kavelontsluitingsweg

Gebiedsbeschrijving
De kavelontsluitingswegen zijn de wegen waarop alle uitritten 
van de kavels uitkomen. Hier wordt het verkeer van en naar de 
bedrijven verzameld en naar de hoofdontsluitingswegen gevoerd. De 
kavelontsluitingswegen hebben een smal profiel.

De gebouwen zijn individueel vormgegeven. De samenhang in 
het gebied ontstaat door expliciete plaatsing van de gebouwen 
op de kavels, welstandscriteria en gebruik van het thema 
“duurzame architectuur”. Gebouwen hebben een uitstraling naar 
de gebiedsontsluitingswegen of naar de kavelontsluitingswegen. 
Gebouwen zijn vanaf deze zijde toegankelijk.

Welstandscriteria

Situering
De gebouwen dienen evenwijdig dan wel haaks op de 
voorgevelrooilijn te zijn georiënteerd.
De meest representatieve delen van de gebouwen dienen zich 
aan de zijde van de kavelontsluitingsweg te bevinden.

Vormgeving
De gevelcompositie is kenmerkend voor duurzame architectuur 
door: 
- Gevels zijn opgebouwd uit industrieel vervaardigde   
 componenten.      
- Een sterke ritmiek van de gevelopeningen. 
- Een groot contrast tussen open en gesloten geveldelen. 
- Homogeen behandelen van gesloten geveldelen, zodat  
 vlakken ontstaan.  
- Het zichtbaar maken van de toegepaste bouwmethodiek.
Afscherming ten behoeve van buitenopslag moet passen bij de 
terreininrichting en de gebouwen op de kavel.
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2.

1.

2.

Materialen, kleur en detaillering
Gevels van de gebouwen zijn gemaakt van één van de volgende 
materialen: baksteen, (ongeverfd) hout, staal, glas of aluminium.
De kleur van de gevels is grijs, antraciet, grijsblauw of naturel 
hout of gebakken steen in een donkere warm-rode kleur met een 
donkere voeg.
De kleur van de kozijnen, ramen en deuren is: aluminium, RVS, 
grijs of antraciet.
De detaillering van kozijnen, dakranden, regenwaterafvoeren en 
dergelijke is zorgvuldig.
Gebouwde afscherming ten behoeve van buitenopslag heeft 
dezelfde kleur en materialisering als de gebouwen. 
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Welstandscr i ter ia Kavelonts lu i t ingsweg
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2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Bruggen en duikers moeten voldoen aan hoge architectonische 
kwaliteit.
Bruggen en duikers moeten zo worden ontworpen dat zij het 
doorgaande beeld van de waterspiegel niet onderbreken.

2.4  Aanvullende criteria
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn opgenomen in 
paragraaf 5.4 van de welstandsnota.
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