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Algemeen
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Inleiding
Aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht wordt een nieuw   

hoogwaardig bedrijvenpark ontwikkeld: Ambachtsezoom. 

Het park wordt begrensd door de Ambachtsezoom, de westkant 

van het kavel Rijsdijk, de Langeweg, De Baak, de A16 en de Reeweg. 

Het bedrijvenpark krijgt een onmiskenbaar Ambachts karakter. 

Om te komen tot een hoogwaardig en duurzaam bedrijvenpark is het van belang dat alle 
partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Ambachtsezoom, ervan doordrongen 
zijn dat het uiteindelijke beoogde niveau een resultante is van de te realiseren openbare 
ruimte, de uiteindelijke kavelinrichting en de bebouwing. Anders gezegd dat wat door de 
gemeente gerealiseerd en gefaciliteerd wordt en dat wat door de ondernemers gerealiseerd 
gaat worden. Vanuit dat oogpunt is de keuze bewust gemaakt om al deze uitwerkingen, die 
invloed hebben op het uiteindelijke resultaat, vast te leggen in een handzaam Handboek 
BEELD. 

In dit Handboek beeld wordt inzicht gegeven in de ambities, de visie, de kwaliteit van de 
buitenruimte, de kwaliteit van de kavelinrichting en van de uiteindelijke bebouwing van 
het nieuwe werklandschap Ambachtsezoom. Gedurende het hele proces van concept tot 
realisatie dient dit handboek als leidraad voor alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van beeldkwaliteit. Bouwplannen zullen naast het bestemmingsplan worden getoetst aan 
dit handboek Beeld. 
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Leeswijzer Handboek beeld
In het document is onderscheid gemaakt tussen de 

beeldkwaliteitseisen die door de gemeente zijn/worden opgepakt 

(bruin gekleurde hoofdstukken) en de randvoorwaarden waar de 

ondernemers aan moeten voldoen (groen gekleurde hoofdstukken). 

Gemeente (bruin gekleurd hoofdstukken)

Als opstap naar het beeldkwaliteitsniveau dat door de gemeente in de openbare ruimte 
wordt gerealiseerd, is eerst de gemeentelijke ambitie, de globale procedure voor een 
bouwplan en de rol van de Parkmanagement organisatie verduidelijkt.

Om de hoogwaardige ambitie te verwezelijken zijn in dit Handboek tevens bepaalde 
inrichtingselementen qua detaillering en materialisering verder omschreven en vastgelegd. 

Initiatiefnemers (groen gekleurde hoofdstukken)

In de laatste hoofdstukken zijn voor de initiatiefnemers op Ambachtsezoom een aantal 
algemene eisen uit eengezet die voor alle bouwplannen geldend zijn. Daarnaast bestaat 
bedrijvenpark Ambachtsezoom uit een aantal Zones, waarvan in het laatste deel van dit 
Handboek de ambitie en de randvoorwaarden per zone worden toegelicht aan de hand van 
regels en beeld. 
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Hendrik-Ido-Ambacht
“De bakermat van de  

Nederlandse scheepssloperij” 
Uit: De geschiedenis van twee scheepssloperijen in Hendrik Ido Ambacht | B.J. Tideman
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Gemeentelijke visie
In heel Nederland langs de snelweg zijn ze wel te vinden; 

bedrijventerreinen die qua verschijningsvorm niet zoveel van elkaar 

verschillen. Ambachtsezoom is daarin duidelijk anders en zorgt met 

een herken-bare en hoogwaardige opzet voor een onderscheidende 

vestigingslocatie. 

Langs de hoofdontsluiting van Hendrik-Ido-Ambacht worden geen honderd in een 
dozijn bedrijfshallen ontwikkeld, maar wordt een werklandschap gecreeërd met een 
groene etalage, waarin werkkamers en groene gevels elkaar afwisselen. Bindend element 
is een architectonisch vormgegeven Cortenstalen rand, die de werkkamers op een 
landschapsarchitectonische wijze nog eens extra kracht bij zet. Het Cortenstaal is zorgvuldig 
uitgekozen voor bedrijvenpark Ambachtsezoom en refereert aan de rijke historische 
bedrijvigheid met o.a. scheepssloperijen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Geschiedenis van Hendrik-Ido-Ambacht

Ingezet als identiteitsdrager
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Bouwinitiatieven
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is nauw betrokken bij de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein Ambachtsezoom. Gedurende de 

ontwikkelfase is de gemeente als eigenaar van de grond betrokken bij 

het uitgifteproces. 

Voor de realisatie van een hoogwaardige ontwikkeling van Ambachtsezoom heeft de 
gemeente een Handboek Beeld opgesteld dat als bijlage op de toelichting van het 
bestemmingsplan bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt vastgesteld. Veel van de regels in 
dit document zijn direct vertaald in het bestemmingsplan en zijn daarmee dwingend van 
aard. De regels in dit Handboek beeld die niet direct zijn vertaald in het bestemmingsplan 
zijn dringend van aard, waardoor gemakkelijker gemotiveerd kan worden afgeweken. 
De uitgangspunten gesteld in dit document gelden allen om met elkaar een collectief 
hoogwaardig werklandschap te ontwikkelen.

Voor de begeleiding en toetsing van de bouwinitiatieven vervult de gemeentelijke 
projectgroep een actieve rol. Zij beschikken over een vaste kern: met afgevaardigde van de 
disciplines stedenbouw, RO, milieu, economie, verkeer en op afroep vergunningverlening.

Wanneer een kandidaat zich aanmeldt als gegadigde voor de afname van bouwgrond, heeft 
deze eerst een gesprek met de projectleider. Eventueel kunnen in een startgesprek met 
een stedenbouwkundige aanbevelingen worden gedaan over de opzet van het bouwplan. 
Indien de ontwikkeling globaal haalbaar wordt geacht, wordt het initiatief aan de vaste kern 
ter beoordeling voorgelegd.

Alle bouwplannen worden vóór de definitieve grondovereenkomst in goede dialoog met de 
initiatiefnemer in 2 tot 3 stappen door de stedenbouwkundige getoetst aan het handboek 
BEELD. De initiatiefnemer dient voor keuring (Concept-SO-DO) een digitale tekeningenset 
aan te leveren. Bij elke fase van het ontwerp zal gemotiveerd aangeven worden op welke 
onderdelen het bouwplan wel/niet voldoet. 
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Beheer & onderhoud

Collectieve beveiliging

Collectieve afalinzameling

Collectieve inkoop energie
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Parkmanagement
Naast het planteam is er ook een Parkmanagementorganisatie 

opgericht om kwaliteit die met elkaar gerealiseerd wordt op lange 

termijn te handhaven en/of te verbeteren. 

Bij de ontwikkeling is bepaald dat Parkmanagement toegevoegde waarde heeft op 
de Ambachtsezoom en onderdeel uit maakt van de vestigingsvoorwaarden. Daarbij 
wordt gekozen voor een publiek-private samenwerking, waarin de lokale overheid en de 
betrokken bedrijven een gezamenlijke inspanning plegen in het beheer van bedrijvenpark 
Ambachtsezoom. Er is een Organisatie Parkmanagement opgericht met de bedrijven en 
de gemeente als deelnemers. Deze Organisatie is opdrachtgever voor de Parkmanager 
ParkTrust. 

Er is gekozen voor een beperkt aantal verplichte onderdelen die bestaan uit:

• beheer en onderhoud openbare ruimte, aangevuld met de buitenruimte van de 
bedrijven.

• bewegwijzering en mobiliteitsoptimalisatie

• collectieve beveiliging, waaronder het keurmerk KVO-B (Keurmerk veilig ondernemen).

Daarnaast zullen op individuele basis een aantal producten en diensten aan de bedrijven 
worden aangeboden. Hierbij moet gedacht worden aan:

• gezamenlijke afvalinzameling en verwerking

• gezamenlijke inkoop van energie of opwek van energie

• duurzaamheidsdoelstellingen gezamelijk oppakken en stimuleren

De Parkmanager ParkTrust B.V. is bereikbaar op 085 4832470.

 ◀ Ambachtsezoom 
“SAMEN KOMEN WE VERDER”  

Uit: planteam Ambachtsezoom | 2013

Wegwijzers 
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Gemeentelijk 
Handboek
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 ◀ “Eén huisstijl voor Ambachtsezoom” 
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Openbare ruimte inrichting
Het Cortenstaal van de rand van de ‘Etalage’ langs de Ambachtsezoom 

wordt ook gebruikt voor de inrichting van het openbaar gebied in 

de rest van het bedrijvenpark. 

Cortenstaal is een metaallegering en vergelijkbaar met roestvrijstaal en is perfect te 
verwerken in inrichtingselementen die het gebied zijn eigen IDENTITEIT geven. Het 
Cortenstaal refereert aan het bedrijvige verleden van Hendrik-Ido-Ambacht. Cortenstaal 
heeft een warme en natuurlijke uitstraling en de onderhoudskosten zijn gering. Dit komt 
door een dunne roestlaag die na een jaar aan de oppervlakte ontstaat. Deze laag biedt 
verder voldoende bescherming, waardoor het product geen nabehandeling nodig heeft. 
Cortenstaal heeft een veel langere levensduur dan andere onbehandelde metalen en kan 
in onbehandelde staat worden gebruikt. 
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Cortenstalen langzaamverkeerbruggen 

De langzaamverkeerbruggen worden uitgevoerd in Cortenstaal. De vlakke CorTen Crossline 
Bruggen met houten dek hebben een robuust uiterlijk dat goed past in de grote openbare 
ruimte van de middentocht. De constructie van Cortenstaal met de kenmerkende 
beschermde roestlaag is duurzaam en creëert een warm beeld. De Cortenstalen balustrade 
bestaat uit opgespannen RVS kabels.

• Fabrikant: FiberCore
• Afmeting: 16x2,5 m voetgangers - en fietsbrug

Zitbank van oude meerpalen (Heavy-Heavy Industry Benches) 

Deze zitbanken kunnen in de openbare ruimte bestand zijn tegen allerlei weersinvloeden 
en zijn ook vandalismebestendig. De banken zijn uitgevoerd in drie hardhouten balken van 
14x21 cm steunend op jukken van cortenstaal.

• Materiaal: hergebruikte palen uit waterwerken, onbehandeld (FSC-label) hardhout, 
jukken van onbehandeld corten staal.

• Afmetingen: L = 200 cm
• Fabrikant: Streetlife

Cortenstalen afvalbak 

De opening aan de bovenzijde van de bak wordt voorzien van gietaluminium met een 
naturel uitstraling of van een mooie passende poedercoating. 

• Materiaal panelen: staal,cortenstaal 
• Binnenbak/zak: RVS binnenbak 
• Capaciteit: 50 liter, 70 liter 
• Fabrikant: Grijsen park & straatdesign

 ▶ Langzaamverkeerbrug

 ▶ Zitbank

 ▶ Prullenbak
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Ontwerp: Streetlife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Copyright © Streetlife - beschermd door int. modeldepots & patenten

Ambachtsezoom portaal en wegwijzer

Naamborden toe te voegen of te verminderen naar 
behoefte. Belettering door PU folie laser gesneden

Materiaal: cortenstaal en gepoedercoate bordjes

3 
m

et
er

0.6 meter

Company bv

Streetlife

Van den Berg

Gouters

Think IQ

Succes bv

webwinkel

Slaaplekker

Cateraars

Zomer

Welkomstbord Entreegebied (parkmanagement) 

Het realiseren van welkomstborden is van groot belang voor de attentiewaarde van het 
bedrijvenpark Ambachtsezoom en draagt bij aan het gevoel van van gastvrijheid en 
herkenbaarheid van de bezoeker. Bij elke rotonde zal men welkom geheten worden door  
deze welkomstborden.

Bewegwijzering Bedrijven (parkmanagement) 

Het is van belang om bedrijvenbewegwijzering te plaatsen in Ambachtsezoom. De 
bedrijvenbewegwijzering heeft een aantal functies. Ten eerste is het in het belang van de 
ondernemers om de weg naar de bedrijven te vinden. Ten tweede is het belangrijk voor 
het imago. Naamsvermelding op nette borden geeft meteen een goede indruk van het 
vermelde bedrijf. Ordelijke bewegwijzering geeft een beter straatbeeld en bevordert de 
vindbaarheid. Dit zorgt voor een positieve indruk van het bedrijventerrein als geheel. Ook is 
het voor de verkeerssituatie beter als iedereen onmiddellijk de juiste weg kan vinden. Met 
name voor het zware vrachtverkeer is het van belang niet onnodig te hoeven draaien en 
keren.

• Naamborden toe te voegen of te verminderen naar behoefte
• Belettering door PU folie laser gesneden
• Materiaal: Cortenstaal en gepoedercoate bordjes

 ▶ Wekomstbord  ▶ Bewegwijzering
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Transformatorhuisjes 

Om een hoogwaardig, duurzaam en representatief beeld te realiseren op Bedrijvenpark 
Ambachtsezoom worden er ook kwaliteiteisen gesteld aan het ruimtelijk beeld van de 
transformatorhuisjes. Trafo’s zijn kleine gebouwen met een donker groene bekleding (RAL 
6009) en zijn zo goed mogelijk ingepast. 

Dimbare openbare verlichting 

Voor de verlichting op het openbaar gebied wordt gebruik gemaakt van duurzame dimbare 
verlichting van HydroPoles. Deze lichtmasten hebben een Cradle to Cradle certificering 
Zilver. De toepassing van dimbare (LED)-verlichting, zonder daarbij de sociale veiligheid te 
verminderen, is een goede manier om bij te dragen aan een beter milieu en op de lange 
termijn geld te besparen in de verlichtingsuren. 

 ▶ Trafo

 ▶ Openbare verlichtingBedrijvenpark Ambachtsezoom - Handboek Beeld22
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Legenda

Groep bomen

Solitaire boom

Natuurlijke oever

Bomenkamers   

 

Tuinen

Groene daken
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Beplanting middentocht 
De gepositioneerde bomen aan de rand van de middentocht zorgen 

voor een gebiedseigen en aantrekkelijke uitstraling. Het groen in de 

vorm van bomen draagt bij aan het gewenste groene karakter voor 

Ambachtsezoom. 

Om een rustige en aantrekkelijke uitstraling te creëren en de grote ruimte te geleden, heeft 
de middentocht een watergang met een natuurvriendelijke oever aan de noordzijde. De 
natuurlijke oever bestaat uit twee segmenten met een verschillend profiel, die elkaar om en 
om afwisselen. Deze verschillende oevervormen stimuleren diversiteit in begroeiing, zowel 
boven- als onderwater. Door de afwisseling ontstaan er plekken aan het water voor mensen 
die op het bedrijvenpark verbijven. Ook op het gebied van de ecologische waarde versterkt 
dit micromilieu het bedrijvenpark Ambachtsezoom.

Langs de Middentocht staat een verzameling van gegroepeerde inheemse bomen, groot 
en klein. Ter plekke van de vlonderpaden vormen groepjes gevarieerde bomen samen 
met verschillende heesters voor beschutte plekken langs de oever. Deze groepjes worden 
afgewisseld met korte rijen van bevederde wilgen met rode stammen, die door de lage 
vertakkingen veel opgaand groen bieden voor vogels. Daarnaast verspreiden wilgen een 
zoete honinggeur en lokken bijen, zweefvliegen en vlinders. Aan de andere zijde van het 
water vormen de bomen een laanbeplanting van Elzen, afgewisseld met grotere heesters 
zoals de Meidoorn. De grote heesters bieden voeding voor onder andere de vogels. De 
bomen voegen ecologische waarde toe aan de middentocht. Rondom de bomen zal er veel 
diereleven te vinden zijn. Met name vogels die beschutting zoeken. 

 ▶ selectie van planten en bomen aan de Middentocht
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Onderbeplanting bomenranden groene werkkamers

• Hyacinthoides hispanica
• spaanse boshyachint
• bloeitijd mei/juni

• Puschkinia 
• buishyacint
• bloeitijd maart - april

Groene bomenranden
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Groene bomenranden
Elke boomkamer wordt gevormd door een groen ingericht strook met 2 rijen bomen. De 
boomkamers worden afwisselend beplant met combinaties van twee soorten Esdoorns 
met een haagbeuk. Allen inheemse bomen met een maximale hoogte van 8-10m. Deze 
combinaties zorgen naast variatie in biodiversiteit er ook voor dat de bomen minder vatbaar 
zijn voor ziektes. De loofkleur van de bomen voegt in de herfst een opvallende kleur aan het 
straatbeeld toe.

Langs de Ambachtsezoom vormen deze kamers een groene coulisse met een subtiel 
afwisselend beeld.

 ▶ Zomer - Acer Campestre ‘Red Shine’ (esdoorn)

 ▶ Herfst - Acer Campestre ‘Red Shine’ (esdoorn)

Carpinus betulus ‘Columnaris’ 

Acer Campestre ‘Red Shine’ Acer Campestre ‘Elsrijk’ 

 ▶ boomsoorten in de rand van de boomkamers
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Vlonderpad en paviljoen
Het realiseren van een vlonderpad langs het water van de middentocht is één van de 
mooie aanvullingen op het werklandschap om langs het water een plek te creëren om te 
recreeëren. Het vlonderpad meandert om de natuurlijke oever en boomgroepen langs de 
Middentocht en wordt afgewisseld door een halfverhardpad met olivijngranulaat. Hierdoor 
ontstaat een verrassende wandeling door de waterrijke natuur en beschutting ten opzichte 
van het verkeer. Het vlonderpad is toegankelijk doormiddel van een trap en hellingsbaan in 
het talud. Aan het vlonderpad is er op sommige plekken ruimte voor het realiseren van een 
paviljoen. Deze hebben een maximale afmeting van 5 meter bij 3 meter. 

max. 3 m

max.
15 m

max. 3 m

min. 0.5 m

min. 80% transparant

min. 80% transparant

min. 30% buitenruimte

m
in. 30%

 transparant

m
in. 80%

 transparant

min. 80% transparant

max. 3 m

Bouwvoorschriften paviljoen

• De lengte van het bouwvlak voor het paviljoen is maximaal 15 meter.

• Van dit bouwvlak moet minimaal 30% dienst doen als buitenruimte.

• Het paviljoen mag gemeten vanaf bovenkant talud maximaal 3 meter hoog zijn.

• Het paviljoen mag maximaal 3 meter uitsteken over het water van de 
middentocht.

• Dit gedeelte moet altijd vrij van het wateroppervlak zijn.

• Het gebouw bevindt zich minimaal 0.5 meter van de rijloper af.

• Het paviljoen heeft een plat dak.

• Het hoofdbouwmateriaal van het paviljoen is cortenstaal en hout.

• De entree van het paviljoen bevindt zich aan een van de kopse kanten

• Aan de waterzijde en taludzijde is de gevel voor minimaal 80% transparant.

• Aan de rijbaanzijde is de gevel voor minimaal 30% transparant.
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CONCEPT 
PAVILJOEN

PAVILJOENS MET BUITENRUIMTEN AAN 
DE MIDDENTOCHT ZIJN SAMEN MET DE 

LUNCHVLONDERS EEN MOOIE TOEVOEGING OM 
EEN AANGENAME PLEK LANGS HET WATER TE 
CREËREN. PASSEND IN HET WERKLANDSCHAP 

BIEDEN ZE RUIMTE AAN EEN VARIATIE VAN 
FUNCTIES. 
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Ondernemers
Handboek
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Algemene eisen
Ambachtsezoom is opgedeeld in drie zones, die zich kenmerken door de uitgesproken 

stedenbouwkundige opzet en aanhechting op de context. Elke zone heeft een beoogde 

uitstraling die gezamenlijk de diversiteit van Ambachtsezoom kleur geven. Naast de zone-

gerelateerde beeldkwaliteitseisen zijn er ook bepaalde eisen die voor heel Ambachtsezoom 

gelden en zorgen voor duidelijke kaders en uiteindelijk een samenhangend beeld.

Kleur- en materiaalgebruik 

Uitgangspunt voor Ambachtsezoom is dat de gebouwen in harmonie met het landschap en elkaar worden 
gerealiseerd. De onderlinge samenhang wordt vooral versterkt door het kleurgebruik op elkaar af te stemmen. Het 
materiaalgebruik staat vrij zolang dit kwalitatief-hoogwaardig bijdraagt aan de algemene duurzaamheidsdoelen 
gesteld in het handboek circulariteit. 

• De hoofdbouwmassa heeft een neutrale basiskleur, die per zone is bepaald;

• Representatieve of ondergeschikte geveldelen kunnen een afwijkende kleurstelling hebben, die ook per zone is 
bepaald; 

• Het representatieve geveldeel heeft te allen tijde een transparant en lichtdoorlatend karakter;

• Voor de toepassing van bedrijfskleuren, vaak signaalkleuren, geldt een grote mate van terughoudendheid en 
wordt bij voorkeur afgeraden. Ook de kleur van kozijnen en deuren dient te passen in het bovenomschreven 
kleurenschema.

Reclamegebruik 

Reclame op bedrijfsgebouwen en kavels mag alleen in de vorm van een los logo en losse bedrijfsnaam als integraal 
onderdeel van de gevel onder de dakrand worden geplaatst. Reclame-, naams- en/of oriëntatieborden op de kavel 
hebben een Max. hoogte van 1.50 m en worden uitgevoerd in cortenstaal.

Erkend geregistreerd architect

Ontwerp van de bouwplannen moet worden gemaakt door een erkend geregistreerd architect.
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Voorbeeld 1

Bedrijf op een terrein van 3.000 m2, met een gebouw 
van 1.500 m2 waarvan 300 m2 kantoorvloeroppervlakte 
in twee lagen (600 m2). 

Berekening:

• 1500 m2 – 300 m2 = 1200 m2 bedrijfsvloeroppervlak 
(1200/100 x 1,7 = 21 parkeerplaatsen)

• 600 m2 kantoorvloeroppervlak  
(600/100 x 2,3 = 14 parkeerplaatsen)

• Een parkeerplaats zal bruto ca. 25 m2 vergen (dit is 
inclusief de ontsluiting van de parkeerplaatsen)

• Totaal te reserveren ruimte in dit voorbeeld: 35 x 25 = 
875 m2

• De parkeerplaatsen zullen op het maaiveld kunnen 
worden gerealiseerd.

Voorbeeld 2

Bedrijfsverzamelgebouw met oppervlakte van 
3.000 m2, waarvan 40% in 3 lagen en 60% in 1laag 
op een terrein van 5.500 m2.

Berekening:

• 3.600 m2 (3 lgn)+ 1.800 m2 (1 lg)= 5.400 m2 bruto 
bedrijfsvloeroppervlak  
(5.400/100 x 1,6 = 87 parkeerplaatsen)

• Een parkeerplaats zal bruto ca. 25 m2 
vergen (dit is inclusief de ontsluiting van de 
parkeerplaatsen)

• Totaal te reserveren ruimte in dit voorbeeld: 87 x 
25 = 2.175 m2

• De parkeerplaatsen zullen op het maaiveld 
kunnen worden gerealiseerd.

Parkeren

Uitgangspunt voor Ambachtsezoom is dat elk bedrijf op eigen terrein, achter de voorgevelrooilijn en in zijn 
parkeerbehoefte voorziet. Deze behoefte wordt bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters bruto 
vloeroppervlakte (b.v.o.) van de verschillende functies van een bedrijf. Als uitgangspunt wordt de vigerende versie 
van de Parkeernota van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht genomen.

• Commerciële dienstverlening (kantoor zonder baliefunctie) 1,7 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o.

• Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) 2,3 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o.

• Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) 2,2 parkeerplaats per 100 m2 
b.v.o.

• Bedrijf arbeisextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) 1,0 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o.

• Bedrijfsverzamelgebouw 1,6 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o.

Parkeervakken groter dan 10 parkeerplaatsen dienen gecompartimenteerd te worden aangelegd. Voor sterk 
afwijkende gebruiksfuncties wordt de parkeernorm van de CROW-publicaties aangehouden.

Rekenvoorbeelden  
parkeren op Ambachtsezoom
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Zonering
De hoofdopzet van Ambachtsezoom 

bestaat uit drie zones met elk een 

eigen karakter. Zone A & C zorgen 

voor een geleidelijke overgang met de 

aangrenzende gebieden. Zone A biedt 

plaats aan de meest hoogwaardige 

bedrijfskavels, die in een spannend en 

uniek landschap hun bedrijf langs de 

Ambachtsezoom kunnen presenteren in 

een groene etalage. Zone B beslaat het 

grootste gedeelte van het plangebied 

en biedt plaats aan een variatie van 

bedrijfsdoeleinden met een gemiddeld-

hoog ambitieniveau. Zone C en individuele 

ontwikkeling in combinatie met aan de 

zuidkant zelfs ruimte voor een vorm van 

bedrijfswoningen. Per zone zijn aparte 

beeldkwaliteitseisen opgesteld:

Zone A-0 
‘De Etalage-groene 
werkkamers’

gelegen in de ‘De Etalage’ langs 
de hoofdontsluiting van Hendrik-
Ido-Ambacht, kunnen partijen 
zich vestigen in hoogwaardige 
(collectieve) ‘groene werkkamers’. 
Door middel van een vooraf 
aangelegde bomenrand van 10m 
breed rondom de kamer is hier een 
uitstekend vestigingsklimaat voor 
bedrijven die op zoek zijn naar een 
groene werkomgeving.

Zone A-1 
‘De Etalage-groene gevels’;

Als alternatief op de groene 
werkkamers kunnen bedrijven in de 
‘De Etalage’ zich profileren met een 
spectaculaire groene vegetatiegevel. 

Zone A-0 en A-1 zijn het visitekaartje 
en zodoende voorzien van de meest 
representatieve uitstraling.

Zone B-0 
Werk- & Daklandschap

in dit middengebied met een heldere en 
efficiënte ontsluiting gelden beperkte 
eisen, desondanks kenmerkt het gebied 
zich met een hoogwaardige uitstraling 
en de ecologische groene daken.

Zone B-1 
Werk- & Daklandschap

langs deze A-locatie aan de 
middentocht zijn extra eisen gesteld 
aan de bebouwing in relatie tot de 
hoofdontsluiting.

Zone B-2 
Werk- & Daklandschap

langs deze A-locatie bij de entree’s 
van Ambachtsezoom en de A16 zijn 
extra eisen gesteld aan de bebouwing 
in relatie tot de aangrenzende 
waterpartijen.

Zone C 
Woon-Werktuinen

het gebied rondom De Baak en de 
Langeweg waar in een kwalitatief 
hoogwaardig en lommerijk gebied 
gewerkt en gewoond kan worden.
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Zone A0 
Groene Werkkamers
De rand langs de Ambachtsezoom zet in op kwaliteit en een 

groene entree van de gemeente. De ‘Etalage’ bestaat uit 2 soorten 

verkavelingen. Deze wisselen elkaar om en om af. Enerzijds zijn er de 

met bomen omringde ‘Groene Werkkamers’ en anderzijds zijn er de 

kavels met naar de Ambachtsezoom vooruitgeschoven bebouwing in 

de vorm van ‘Groene Gevels’. 

Meerdere kleinere bedrijven kunnen een thuisbasis vinden in een kamer en delen idealiter 
in gezamenlijk gebruik en beheer van het binnengebied. Elke kamer wordt gevormd door 
een groen ingerichte strook waarop 2 rijen breed bomen een ‘Groene Werkkamer’ vormen. 
De ‘Groene Gevels’ lenen zich beter voor één wat groter bedrijfsgebouw. De combinatie 
van deze verschillende verkavelingen langs de Ambachtsezoom vormt een groene coulisse 
en subtiel afwisselend beeld. De gehele ‘Etalage’ wordt gecomplementeerd met een 
Cortenstalen rand die tevens als erfafscheiding dient. Bij de ‘Groene Gevels’ is deze 1m 
hoge Cortenstalen rand tevens een terugkerend element in de vorm van een plint. Deze 
architectonisch vormgegeven opzet biedt een tegenhanger aan het groen en maakt mede 
duidelijk dat achter de coulisse een heus werklandschap schuil gaat. Het materiaal refereert 
subtiel aan de historische bedrijvigheid in Hendrik-Ido-Ambacht (scheepssloperijen). De 
bebouwing krijgt een contrasterend beeld met de groene gevels en de bomen van de 
werkkamers. 

De ‘Groene Werkkamers’ zijn omringd met een dubbele bomenrij van 10 meter breed. Deze 
groene onbebouwde zone is aan de binnenzijde van de kamer voorzien van een opstaande 
cortenstalen rand van 1m hoog, die de kamers een semi-besloten karakter geeft en het 
Coulisselandschap kracht bij zet. Op de Cortenstalen rand is het mogelijk om integraal 
betekenisvolle teksten of verfraaiing toe te voegen, die het gebied extra typeren en een 
stukje eigen identiteit verleent. 
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Bebouwing

• Het maximale bebouwingspercentage van de kavel bedraagt 80%.

• Bij een werkkamer van 3.500 m2 mogen meerdere gebouwen staan.

•  De bebouwing staat op minimaal 10 meter afstand van de bedrijfsstraartzijde

• De maximale ondergeschikte bvo-kantoorfunctie van een bedrijfsgebouw is 1500 m2.

• De bouwwerken in een werkkamer hebben minimaal twee representatieve gevels, 
waarvan minstens één op de ambachtsezoom en één op de bedrijfsstraat is 
georienteerd.

• De representatieve gevels bestaan voor minimaal 30% uit transparant glas.

• De overige gevels bestaan voor minimaal 20% uit transparant glas.

• Bouwhoogte is maximaal 8 meter hoog.

• Platte daken zijn verplicht.

• Kleur bebouwing: voor minimaal 70% natuurlijke tinten en/of witte accenten.

• Vegetatiedaken zijn verplicht, waarbij de dakrand iets moet onthullen van het 
daklandschap. Coulance bij duurzame alternatieven is mogelijk, te denken valt 
aan zonnepanelen of uitwisseling met een bepaald oppervlakte van een groene 
vegetatiegevel.

voorgevelrooilijn

transparant glas

bebouwingspercentage

kleuren

bebouwing

bouwhoogte

transparant glas

voorgevelrooilijn
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Kavel

• Werkkamers bij voorkeur één centrale ontsluiting van maximaal 9 meter breed.

• Parkeren is gefaciliteerd op eigen terrein en gecompartimenteerd tot maximaal 5 
parkeerplekken.

• Al het parkeren is gelegen op halfverharding.

• De bomenrand wordt door de gemeente collectief voorzien van een cortenstalen rand 
van 1m hoogte en boombeplanting volgens het detailblad cascoplan.

• Na realisatie van alle bouwwerkzaamheden wordt de werkkamer afgerond door de 
gemeente.

• Voor opslag dient in cortenstaal een ruimte te worden gecreeërd van maximaal 30 m2. 
Deze opslag is niet hoger dan 1 meter.

• Minimaal 20% van de kavel (exclusief bebouwing) moet waterdoorlatend zijn ingericht. 
 

parkeren

inritten

parkeren

bomenrand

opslagcortenstaal

waterdoorlatend
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Zone A1 
Groene Gevels
De rand langs de Ambachtsezoom zet in op kwaliteit en een groene entree van de 
gemeente. De ‘Etalage’ bestaat uit 2 soorten verkavelingen. Deze wisselen elkaar om en om 
af. Enerzijds zijn er de met bomen omringde ‘Groene Werkkamers’ en anderzijds zijn er de 
kavels met naar de Ambachtsezoom vooruitgeschoven bebouwing in de vorm van ‘Groene 
Gevels’. 

Meerdere kleinere bedrijven kunnen een thuisbasis vinden in een kamer en delen idealiter 
in gezamenlijk gebruik en beheer van het binnengebied. Elke kamer wordt gevormd door 
een groen ingerichte strook waarop 2 rijen breed bomen een ‘Groene Werkkamer’ vormen. 
De ‘Groene Gevels’ lenen zich beter voor één wat groter bedrijfsgebouw. De combinatie 
van deze verschillende verkavelingen langs de Ambachtsezoom vormt een groene coulisse 
en subtiel afwisselend beeld. De gehele ‘Etalage’ wordt gecomplementeerd met een 
Cortenstalen rand die tevens als erfafscheiding dient. Bij de ‘Groene Gevels’ is deze 1m 
hoge Cortenstalen rand tevens een terugkerend element in de vorm van een plint. Deze 
architectonisch vormgegeven opzet biedt een tegenhanger aan het groen en maakt mede 
duidelijk dat achter de coulisse een heus werklandschap schuil gaat. Het materiaal refereert 
subtiel aan de historische bedrijvigheid in Hendrik-Ido-Ambacht (scheepssloperijen). De 
bebouwing krijgt een contrasterend beeld met de groene gevels en de bomen van de 
werkkamers. 

De bebouwing in de ‘Groene Gevels’ heeft een hoogwaardige en exclusieve uitstraling en 
dient zoals de referenties zich vooral te onderscheiden van de boombeplanting van de 
‘Groene Werkkamers’. De hoogwaardige gebouwen onderscheiden zich door veel witte 
accenten, glas, groene vegetatiegevels en cortenstalen verbijzonderingen. Deze opzet 
draagt bij aan de uitstraling van de ‘Etalage’ als geheel. De basis van het gebouw wordt altijd 
gevormd door de Cortenstalenrand van 1m hoog. De planten in de ‘Groene Gevels’ geven 
de gebouwen een groene uitstraling, vangen fijnstof op en voorkomen opwarming op 
micro- en macroniveau. Het verticale groen aan de gevels heeft een positief effect op onze 
leefomgeving. Waar geen groen is, is de hoeveelheid fijnstof en temperatuur aanzienlijk 
hoger en mensen voelen zich prettiger in een natuurlijke omgeving. Ook reduceert verticaal 
groen de geluidsbelasting. Als de groene gevels goed onderhouden worden, hebben deze 
gevels in relatie met de accent gebouwen een grote esthetische kwaliteit. 
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Bebouwing

• Het maximale bebouwingspercentage van de kavel bedraagt 80%.

• De maximale ondergeschikte bvo-kantoorfunctie van een bedrijfsgebouw is 1500 m2.

• De bouwwerken die grenzen aan de ambachtsezoom dienen voor 100% met een 
representatieve gevel op maximaal 1 meter van de voorgevelrooilijn te worden gebouwd 
om eventueel onderhoud aan de (groene) gevel mogelijk te maken.

• De representatieve gevel, heeft minimaal 50% groene vegetatiegevels . Op de 
hoekpunten langs de ambachtsezoom dient resp. Minimaal 10m zijgevel en 6m 
voorgevel vrij te blijven van een groene vegetatiegevel.

• De representatieve gevel bestaat voor minimaal 30% uit transparant kleurloos glas.

• De representatieve gevel bestaat voor minimaal 20% uit een variatie van accenten of 
cortenstaal.

• De gebouwen langs de ambachtsezoom hebben altijd een cortenstalen plint van 1m 
hoog om aan te sluiten op de cortenstalen rand rondom het perceel welke door de 
ondernemer zelf aangelegd moet worden.

• De overige gevels bestaan voor minimaal 20% uit transparant kleurloos glas.

• Kleur alle overige gevels: min 30% cortenstaal en min 30% accenten, aangevuld met 
voornamelijk glas en hout.

• Bouwhoogte is maximaal 8 meter hoog, behalve direct grenzend aan de 
ambachtsezoom, daar is de hoogte minimaal 8 en maximaal 11 meter hoog.

• Vegetatiedaken zijn verplicht, waarbij de dakrand iets moet onthullen van het 
daklandschap. Coulance bij duurzame alternatieven is mogelijk, te denken valt 
aan zonnepanelen of uitwisseling met een bepaald oppervlakte van een groene 
vegetatiegevel.

bouwhoogte

transparant glas

gevel voorgevelrooilijn

groene gevel

transparant glas

materialen

<80% bebouwd
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waterdoorlatend

Kavel

• De kavels hebben een zijdelingse ontsluiting door middel van 2 inritten van maximaal 9 
meter breed. 

• Parkeren is gefaciliteerd op eigen terrein en gecompartimenteerd tot maximaal 5 
parkeerplekken.

• Al het parkeren is gelegen op halfverharding.

• Eerste 3 meter van de kavel is onbebouwd. Behalve aan de Ambachtsezoom.

• Daar waar geen gevel gerealiseerd wordt in de voorgevelrooilijn dient een erfafscheiding 
te worden geplaatst middels een cortenstalenrand van 1 meter hoog (overeenkomstig 
met de cortenstalenrand in de groene werkkamers).

• Minimaal 20% van de kavel (exclusief bebouwing) moet waterdoorlatend zijn ingericht.

parkeren

inritten

parkeren

hekwerken
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Zone B0 
Werk- en Daklandschap
Het ‘Werk- & Daklandschap’ wordt gekenmerkt door een grote differentiatie in 
gebouwvormen, hoogten en verschijningsvormen. De beeldkwaliteitsaspecten zorgen 
vooral voor een ingetogen kleurenpalet voor de bebouwing; hierdoor zullen de gestimuleerde 
vegetatiegevels en verplichte vegetatiedaken extra opvallen. Verder zorgen de eisen voor 
enige visuele rust door het veiligstellen van rooilijnen in combinatie met groene voorzones 
die de bedrijfstraten voorzien van kwaliteit. Dit wordt verder versterkt door de door het 
hele werklandschap prominent aanwezige Middentocht die fungeert als ‘ruggengraat’, 
waarvandaan alles direct ontsloten is. De duurzaamheidsambitie wordt zichtbaar door 
de groene daken en gevels, de afkoppeling van het regenwater en de inrichting van de 
centrale ruimte.

Groene daken hebben zowel milieu- als economische voordelen. Groene daken kunnen 
regenwater opvangen, de luchtkwaliteit verbeteren, energie besparen (koeling), geluid 
dempen en zorgen voor vergroening van de leefomgeving. Verder verhoogt een groendak 
de levensduur van de dakbedekking en komt de gezondheid ten goede, want rondvliegende 
stofdeeltjes kunnen opgevangen worden en door de productie van zuurstof wordt de lucht 
gezuiverd. Verder zijn zonnepanelen goed te combineren met groene daken. 
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Bebouwing

• Het maximale bebouwingspercentage van de kavel bedraagt 80%.

• Een zone van 3m aan de bedrijfsstraatzijde en 3,5 meter aan de overige kavelgrenzen is 
onbebouwd.

• De voorgevelrooilijn aan de bedrijfsstraatzijde dient voor minimaal 40% bebouwd te 
worden met een representatieve gevel.

• Een representatieve gevel, bestaat voor minimaal 20% uit transparant glas.

• Bouwhoogte is minimaal 6 meter en maximaal 20 meter hoog.

• Kleuren bebouwing: donkergrijs / zwart / donkerbruin / donker aubergine cortenstalen 
en houten accenten zijn toegestaan.

• Vegetatiedaken zijn verplicht, waarbij de dakrand iets moet onthullen van het 
daklandschap. Coulance bij duurzame alternatieven is mogelijk, te denken valt 
aan zonnepanelen of uitwisseling met een bepaald oppervlakte van een groene 
vegetatiegevel.

transparant glas

bebouwingspercentage

kleuren

kavelgrenzen

voorgevelrooilijnbouwhoogte

groen dak
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waterdoorlatend

Kavel

• Parkeren is gefaciliteerd op eigen terrein en gecompartimenteerd tot maximaal 10 
parkeerplekken.

• Per straatzijde is voor kavels tot een breedte van 40m één inrit van maximaal 9m 
breedte toegestaan.

• Per straatzijde zijn voor kavels breder dan 40m meerdere inritten toegestaan. Het aantal 
inritten van maximaal 9 meter breed wordt bepaald door de lengte aan de bedrijfsstraat 
van de kavel te delen door 20. 

• Laden en lossen vindt plaats achter de voorgevelrooilijn.

• De zone van 3m aan de bedrijfsstraatzijde is onbebouwd en is in gras of laagblijvende 
bodembedekkers uit te voeren.

• Verharding maaiveld in antracietkleurige bestrating / betonvloer / stelconplaten / asfalt.

• Spijlenhekwerken zijn toegestaan achter de voorgevelrooilijn en mogen niet hoger zijn 
dan 2,25m.

• Minimaal 20% van de kavel (exclusief bebouwing) moet waterdoorlatend zijn ingericht.

parkeren

inritten

groen inrichting

inritten

laden en lossenhekwerken
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Zone B1 
Werk- en Daklandschap
Het ‘Werk- & Daklandschap’ wordt gekenmerkt door een grote differentiatie in 
gebouwvormen, hoogten en verschijningsvormen. De beeldkwaliteitsaspecten zorgen 
vooral voor een ingetogen kleurenpalet voor de bebouwing; hierdoor zullen de gestimuleerde 
vegetatiegevels en verplichte vegetatiedaken extra opvallen. Verder zorgen de eisen voor 
enige visuele rust door het veiligstellen van rooilijnen in combinatie met groene voorzones 
die de bedrijfstraten voorzien van kwaliteit. Dit wordt verder versterkt door de door het 
hele werklandschap prominent aanwezige Middentocht die fungeert als ‘ruggengraat’, 
waarvandaan alles direct ontsloten is. 

De duurzaamheidsambitie wordt zichtbaar door de groene daken en gevels, de afkoppeling 
van het regenwater en de inrichting van de centrale ruimte.
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Bebouwing

• Het maximale bebouwingspercentage van de kavel bedraagt 80%.

• Een zone van 3m aan de bedrijfsstraatzijde en middentocht en 3,5 meter aan de overige 
kavelgrenzen is onbebouwd.

• De voorgevelrooilijn aan de bedrijfsstraatzijde dient voor minimaal 40% bebouwd te 
worden met een representatieve gevel.

• De voorgevelrooilijn aan de middentochtzijde dient voor minimaal 60% bebouwd te 
worden met een representatieve gevel.

• Een representatieve gevel, bestaat voor minimaal 30% uit transparant glas.

• Bouwhoogte minimaal 9 meter & maximaal 20 meter hoog.

• Kleuren bebouwing: donkergrijs / zwart / donkerbruin / donker aubergine;. Cortenstalen 
en houten accenten zijn toegestaan.

• Vegetatiedaken zijn verplicht, waarbij de dakrand iets moet onthullen van het 
daklandschap. Coulance bij duurzame alternatieven is mogelijk, te denken valt 
aan zonnepanelen of uitwisseling met een bepaald oppervlakte van een groene 
vegetatiegevel.

voorgevelrooilijn

transparant glas

bebouwingspercentage

kleuren

kavelgrenzen

voorgevelrooilijn

bouwhoogte

groen dak
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Kavel

• Parkeren is gefaciliteerd op eigen terrein en gecompartimenteerd tot maximaal 10 
parkeerplekken.

• Aan de middentocht zijn geen inritten toegestaan.

• Per straatzijde is voor kavels tot een breedte van 40m één inrit van maximaal 9m 
breedte toegestaan.

• Per straatzijde zijn voor kavels breder dan 40m meerdere inritten toegestaan. Het aantal 
inritten van maximaal 9 meter breed wordt bepaald door de lengte aan de bedrijfsstraat 
van de kavel te delen door 20. 

• Laden en lossen vindt plaats achter de voorgevelrooilijn.

• De zone van 3m aan de bedrijfsstraatzijde en middentocht is in gras of laagblijvende 
bodembedekkers uit te voeren.

• Verharding maaiveld in antracietkleurige bestrating / betonvloer / stelconplaten / asfalt;

• Spijlenhekwerken zijn toegestaan achter de voorgevelrooilijn en mogen niet hoger zijn 
dan 2,25m.

• Minimaal 20% van de kavel (exclusief bebouwing) moet waterdoorlatend zijn ingericht.

parkeren

inritten

groen inrichting waterdoorlatend

inritten

inritten

laden en lossenhekwerken
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Zone B2 
Werk- en Daklandschap
Het ‘Werk- & Daklandschap’ wordt gekenmerkt door een grote differentiatie in 
gebouwvormen, hoogten en verschijningsvormen. De beeldkwaliteitsaspecten zorgen 
vooral voor een ingetogen kleurenpalet voor de bebouwing; hierdoor zullen de gestimuleerde 
vegetatiegevels en verplichte vegetatiedaken extra opvallen. Verder zorgen de eisen voor 
enige visuele rust door het veiligstellen van rooilijnen in combinatie met groene voorzones 
die de bedrijfstraten voorzien van kwaliteit. Dit wordt verder versterkt door de door het 
hele werklandschap prominent aanwezige Middentocht die fungeert als ‘ruggengraat’, 
waarvandaan alles direct ontsloten is. De duurzaamheidsambitie wordt zichtbaar door 
de groene daken en gevels, de afkoppeling van het regenwater en de inrichting van de 
centrale ruimte.
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Bebouwing

• Het maximale bebouwingspercentage van de kavel bedraagt 80%.

• Een zone van 3m aan de bedrijfsstraatzijde en 3,5 meter aan de overige kavelgrenzen is 
onbebouwd.

• De representatieve voorgevel aan de waterzijde is voor minimaal 40% gelegen in 
de waterlijn en kan bijv. d.m.v. een kadeconstructie of een gebouw op palen het 
hoogteverschil van het talud opvangen.

• De voorgevelrooilijn aan de bedrijfsstraatzijde dient voor minimaal 40% bebouwd te 
worden met een representatieve gevel.

• Een representatieve gevel, bestaat voor minimaal 30% uit transparant glas.

• Bouwhoogte minimaal 9 meter & maximaal 20 meter hoog.

• Kleuren bebouwing: donkergrijs / zwart / donkerbruin / donker aubergine. Cortenstalen 
en houten accenten zijn toegestaan.

• Vegetatiedaken zijn verplicht, waarbij de dakrand iets moet onthullen van het 
daklandschap. Coulance bij duurzame alternatieven is mogelijk, te denken valt 
aan zonnepanelen of uitwisseling met een bepaald oppervlakte van een groene 
vegetatiegevel.

waterzijde

transparant glas

bebouwingspercentage

kleuren

kavelgrenzen

voorgevelrooilijn

bouwhoogte

groen dak
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Kavel

• Parkeren is gefaciliteerd op eigen terrein en gecompartimenteerd tot maximaal 10 
parkeerplekken.

• Parkeren aan de waterzijde dient te worden afgeschermd met een haag.

• Per straatzijde is voor kavels tot een breedte van 40m één inrit van maximaal 9m 
breedte toegestaan.

• Per straatzijde zijn voor kavels breder dan 40m meerdere inritten toegestaan. Het aantal 
inritten van maximaal 9 meter breed wordt bepaald door de lengte aan de bedrijfsstraat 
van de kavel te delen door 20. 

• Aan de waterzijde zijn geen inritten toegestaan.

• Laden en lossen vindt plaats achter de voorgevelrooilijn.

• Zone van 3m tussen uitgiftelijn en rooilijn is in gras of laagblijvende bodembedekkers uit 
te voeren.

• Taluds moeten worden uitgevoerd in gras.

• Verharding maaiveld in antracietkleurige bestrating / betonvloer / stelconplaten / asfalt.

• Spijlenhekwerken zijn toegestaan achter de voorgevelrooilijn en mogen niet hoger zijn 
dan 2,25m. Hekwerken aan de waterzijde zijn niet toegestaan.

• Minimaal 20% van de kavel (exclusief bebouwing) moet waterdoorlatend zijn ingericht.

parkeren

inritten

taludsgroen inrichting

parkeren

inritten

laden en lossenhekwerken
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Zone C 

Woon-Werktuinen
De ‘Woon-Werktuinen’ zetten net als de ‘Groene Etalage’ in op herkenbaarheid en 
kleinschaligheid. In dit gebied speelt de aansluiting aan het milieu van De Baak en de 
Langeweg een beslissende rol. Met het creëren van de ‘Woon-Werktuinen’ wordt het wonen 
en werken in een groene omgeving mogelijk gemaakt. Van werken aan huis tot wonen 
naast het eigen bedrijf. De bindende factoren zijn het conventionele materiaalgebruik 
(baksteen), de verplichting tot het aanleggen van tuinen, een rondom het gebied voerende 
haagbeuk en de (maximale) hoogte van de bebouwing. 

Voor de uitstraling van de ‘Groene Werktuinen’ is een Groene kavelinrichting van essentieel 
belang. 

Het verschil tussen woon- en werkgedeelte dient herkenbaar te zijn in de uitstraling van 
het gebouw. De eisen voor het materiaal van het woongedeelte zijn daarom duidelijk 
herkenbaar door het gebruik van baksteen en wijkt af van de eisen voor de bedrijfsgedeelten. 
Ook de platte dakvorm is in deze zone niet verplicht en kan zodoende bijdragen aan de 
herkenbaarheid van de woonfunctie. Vanwege de geluidsbelasting zijn voor woonfuncties 
op een 2e laag extra geluidswerende maatregelen nodig, voor de begane grond is dit 
vanwege de gebouwcompositie niet noodzakelijk.
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Bebouwing

• Het maximale bebouwingspercentage van de kavel bedraagt 40%.

• Een zone van 3m en 20m tussen uitgiftelijn en voorgevelrooilijn is onbebouwd.

• Bouwhoogte woonbebouwing is minimaal 3 meter en maximaal 6 meter.

• Bouwhoogte bedrijfsbebouwing is minimaal 7 meter en maximaal 8 meter.

• Woonfunctie op de tweede verdieping heeft extra geluidswerende maatregelen nodig, 
dakvorm is vrij.

• Een representatieve gevel, bestaat voor minimaal 30% uit transparant glas. De 
bouwwerken in een woon-werktuin beschikken over alzijdig representatieve gevels.

• Kleuren bedrijfsbebouwing: lichtgrijs / taupe / lichtbruin / licht aubergine & accenten 
donkere kleur; houten accenten zijn wenselijk.

geluidswerende maatregelen

transparant glas

bebouwingspercentage bouwhoogte woombebouwing

bouwhoogte bedrijfsbebouwing

kavelgrenzen

kleuren
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Kavel

• Parkeren is gefaciliteerd op eigen terrein en gecompartimenteerd tot maximaal 5 
parkeerplekken.

• Parkeergelegenheid moet worden aangelegd in halfverharding.

• Per straatzijde is voor kavels één inrit van maximaal 4m breedte toegestaan.

• Laden en lossen vindt plaats op eigen terrein en mag enkel vanaf de bedrijfsstraatzijde. 

• Haagbeuk van minimaal 75cm breed is op de erfgrens verplicht.

• Spijlenhekwerken zijn toegestaan achter of in de haagbeuk, met maximale hoogte van 
1,20m.

• De onbebouwde zone van 3m en 20m tussen uitgiftelijn en voorgevelrooilijn is voor 70% 
half- of onverhard uit te voeren.

• Het totale perceel dient ingericht te worden met minimaal 1 boom per 400 m2 
kaveloppervlakte, waarvan 1 grotere solitaire boom.

• Verharding maaiveld in antracietkleurige bestrating / asfalt.

• Minimaal 20% van de kavel (exclusief bebouwing) moet waterdoorlatend zijn ingericht.

parkeren

inritten

bomengroen inrichting

parkeren

laden en lossen

kavelgrenzenhekwerken
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