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Hoofdstuk 1

1.

INLEIDING

1.1 Aanleiding
De gemeente Overbetuwe bereidt momenteel de ontwikkeling van
bedrijventerrein Merm voor. Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen
heeft de gemeente tot taak gesteld om voldoende en kwalitatief
hoogwaardig bedrijventerrein op haar grondgebied beschikbaar te
stellen. Het huidige bedrijventerrein De Aam is nagenoeg volledig
uitgegeven. Daarom bestaat de noodzaak om nieuwe terreinen in
ontwikkeling te brengen. Er wordt uitgegaan van een realisering
van het bedrijventerrein in de periode tot 2010. Het bedrijventerrein zal in fases tot ontwikkeling worden gebracht. De eerste fase
heeft betrekking op gronden tussen de Bemmelseweg en de Mermsche Zeeg. Het functioneel-ruimtelijke kader voor het ontwikkelingstraject vormt het stedenbouwkundig plan dat door de gemeente Overbetuwe is opgesteld. In dit stedenbouwkundig plan
zijn de beeldkwaliteiten slechts impliciet verwerkt: nadere uitwerking hiervan is gewenst.
Deze herziening richt zich op bijstelling van het oorspronkelijk
beeldkwaliteitsplan uit 2002 op de aspecten hoofdzonering van de
verkaveling, relatie functie en beeldkwaliteit, erfafscheidingen en
buitenopslag.
Het onderhavige herziene beeldkwaliteitsplan werkt de uitgangspunten zodanig uit dat ze kunnen worden gebruikt bij gronduitgifte en plantoetsing in het kader van welstand.

Hoofdstuk 1

1.2 Globale probleemstelling
Het bedrijventerrein ‘Merm’ wordt ontwikkeld als onderdeel van
een samenhangend complex van bedrijventerreinen, dat oostelijk
van de kern Elst is gelegen. De bedrijventerreinen De Aam en Merm
zullen tezamen een gebied gaan beslaan dat in grootte vergelijkbaar is met een grote woonwijk. Het totale gebied vormt een functioneel-ruimtelijke eenheid. Zowel de wegenstructuur als de bebouwingskarakteristieken sluiten naadloos op elkaar aan. Wel zijn
er accentverschillen.
De ruime wegprofielen, zoals toegepast bij aanleg van het bedrijventerrein De Aam, zullen ook in Merm worden toegepast. Er
wordt gestreefd naar architectonische samenhang tussen de verschillende gebouwen. Voorgestaan wordt deze afstemming meer
door kleur- en materiaalgebruik te laten plaatsvinden en minder
door vorm. Dit betekent dat de vormgeving van de gebouwen aan
een beperkt aantal regels zal zijn gebonden.
De structuur van het gebied wordt bepaald door de laanbeplantingen en de groene hoofdstructuur die wordt aangebracht. De gebouwen zijn te beschouwen als solitaire objecten op de bedrijfskavels en hebben slechts in kleur- en materiaalgebruik een onderlinge
relatie.
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structuurbeeld Elst zuid-oost
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1.3 Status

1.4 Leeswijzer

Beleidsmatig is het beeldkwaliteitsplan het kader waarin het te
voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor de verschillende partijen (de
gemeente, gebruikers en andere belanghebbenden, realisatoren en
architecten) voor een lange periode is vastgelegd. Het is daarom
van belang, dat het beeldkwaliteitsplan door vaststelling in de gemeenteraad een formele status krijgt. Hiermee wordt een eenduidig kader vastgelegd voor de toetsing van welstand, en wordt een
eenduidige ruimtelijke ontwikkeling voor een langere tijdsduur
gegarandeerd. Bovendien wordt het draagvlak voor het plan vergroot. Van het beeldkwaliteitsplan en de daarin aangegeven aanbevelingen en suggesties kan tevens een stimulerende werking uitgaan en het kan aanleiding geven tot initiatieven vanuit de ‘markt’.

Het onderhavige beeldkwaliteitsplan omvat, naast deze inleiding,
vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de hoofdopzet van het
‘Merm’ besproken. Dit hoofdstuk is een samenvatting van zowel
het stedenbouwkundig plan als het bestemmingsplan, met dien
verstande dat alleen die elementen worden samengevat die van
belang zijn voor dit beeldkwaliteitsplan.

Hoofdstuk 1

In hoofdstuk 3 en 4 wordt het beeldkwaliteitsplan nader beschreven. De eisen gelden als toetsingskader voor welstand (zie paragraaf 7.2 van de welstandsnota); afwijken van de eisen is alleen
mogelijk als daardoor de kwaliteit van het plan wordt verbeterd.
De eisen zijn in toelichtende profielen nader aangegeven; tevens
zijn referentiebeelden opgenomen, die voor een deel ontleend zijn
aan de toelichting bij het stedenbouwkundig plan.Hoofdstuk 3 beschrijft de nadere eisen die worden gesteld aan de beeldkwaliteit
op planniveau. Ingegaan wordt op een drietal zones waaraan verschillende inrichtingseisen worden gesteld. In hoofdstuk 4 worden
de beeldkwaliteitseisen op kavelniveau beschreven. In dit hoofdstuk
worden de nadere eisen beschreven die worden gesteld aan architectuur- en inrichtingsplannen.
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Variant I: Stedenbouwkundige opzet met grote kavels

B RO

2.

HOOFDOPZET

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de hoofdopzet voor ontwikkeling van het
bedrijventerrein ‘Merm’ beschreven. Deze uitleg dient als extra toelichting over het ontwikkelingsplan van het bedrijventerrein. Eerst
wordt ingegaan op de stedenbouwkundige hoofdopzet, daarna
volgt een beschrijving van de juridisch-planologische opzet en tenslotte een beschrijving van het marktconcept.

2.2 Stedenbouwkundige opzet
Bedrijventerrein Merm wordt ontwikkeld in samenhang met bedrijventerrein De Aam: zowel ruimtelijk als functioneel worden goede
aansluitingen bewerkstelligd.
Specifieke uitgangspunten zijn:
x de hoofdontsluiting wordt geïntegreerd met De Aam;
x de wegprofielen kennen eenzelfde (hiërarchische) opbouw;
x bedrijven worden met de voorkant naar de ontsluiting gericht;
x de Bemmelseweg en de Mermsestraat blijven als zelfstandige
elementen gehandhaafd, waarbij het noordelijke deel van de
Mermsestraat alleen toegankelijk is voor langzaam verkeer.
x de verkavelingsopzet bestaat uit twee varianten. Variant I bevat
een groter aantal ruime kavels. In variant II zijn enkele grote
kavels opgesplitst in aantal kleinere kavels.

Hoofdstuk 2

Daarenboven geldt:
x de beeldkwaliteit krijgt bijzondere aandacht;
x het bedrijventerrein wordt landschappelijk ingepast door laanbeplantingen in de wegprofielen en hagen als erfafscheiding
aan de voorzijde van de percelen;
x het aangrenzend agrarisch gebied wordt via het bedrijventerrein ontsloten.
In concreto betekent dit dat de ontsluitingswegen van het bedrijventerrein aangesloten worden op de Einsteinweg en de Industrieweg, waardoor een ringontsluiting wordt gevormd. Deze ringontsluiting staat garant voor een goede bereikbaarheid en oriëntatie.
De ontsluitingsstructuur verdeelt het bedrijventerrein in deelgebieden met een onderling samenhangend gebruik; de verkaveling is
hierop afgestemd. Het merendeel van de kavels bestaat uit kleine
kavels (kleiner dan 2000 m²). Daarnaast bestaan er enkele grote
kavels (groter dan 5000 m²) en enkele middelgrote (3.000 tot
4.000m2 ) die naar wens nader indeelbaar zijn. De kaveltypen zijn
gelegen aan gemeenschappelijke ontsluitingslussen. De grote kavels zijn gesitueerd aan de zuidoostzijde van het terrein. In dit
beeldkwaliteitsplan is dit verkavelingsprincipe nader uitgewerkt in
een principe zonering met samenhangende kwaliteitseisen. Er worden tweetal varianten verkavelingsprincipes geschetst, waarbij de
kavelgroottes variëren. Variant I bevat meerdere grote kavels.
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Variant II: Stedenbouwkundige opzet met kleine kavels
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De mogelijkheid bestaat om de grote kavels op te splitsen in kleinere kavels. Deze optie wordt weergegeven in Variant II. OP deze
wijze kan de uiteindelijke verkaveling afgestemd worden naar de
behoefte van de markt.
In en grenzend aan het plangebied worden langs de Bemmelseweg
enkele woningen gehandhaafd. Ruimtelijk zijn deze inpasbaar; wel
moet rekening worden gehouden met milieuhygiënische beperkingen (maar deze vormen geen belemmering voor de ontwikkeling).
Aan de oost-, en westzijde van het bedrijventerrein zijn groenstroken geprojecteerd. In het zuiden bestaat deze strook uit een bestaande hoofdwatergang, de Mermse Zeeg. De groenstroken zorgen voor een geleidelijke overgang van het bedrijventerrein naar
het omringende landschap. Langs de watergang wordt dit bereikt
door opname van groen in de erfafscheidingen van de bedrijven.

2.3 Verkeer, parkeren en laden en lossen
Het bedrijventerrein de Merm heeft via het bedrijventerrein de
Aam een directe ontsluiting op de Rijksweg A-325. Voorzien is bovendien in een verbeterde aansluiting op Rijksweg-Zuid; door deze
verbeterde aansluiting zullen de bedrijventerreinen ook een indirecte ontsluiting hebben op Rijksweg A-15.

De ontsluitingswegen kennen brede profielen met brede groenstroken aan weerszijden. In de groenstroken zijn wadi’s en is laanbeplanting opgenomen. Parkeren op of aan de ontsluitingswegen is
niet toegestaan. Alle parkeervoorzieningen moeten op eigen terrein worden gerealiseerd. Ook het laden en lossen moet op eigen
terrein plaatsvinden. De ontsluitingswegen mogen wel worden
gebruikt voor het manoeuvreren van vrachtauto’s.
Op termijn is langs de Rijksweg A-325 uitbreiding van het bedrijventerrein De Aam voorzien. De uitbreiding leidt mogelijk tot een
andere hoofdstructuur van het bedrijventerrein, maar niet tot een
fysieke verandering van de Merm.

2.4 Milieukundige opzet
Het bedrijventerrein wordt primair ontwikkeld voor bedrijven in de
lichtere milieucategorieën 1 t/m 3 van de zogenaamde Basiszoneringslijst1.
Op grond van de regionale behoefte-onderzoek is ook de vestiging
van distributie- en zware bedrijven in milieucategorie 4 toegelaten;
behoudens in de directe omgeving van de te handhaven milieugevoelige functies (woningen).

Het bedrijventerrein Merm takt op twee plaatsen aan de ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein De Aam 4 aan. Er is een korte lusstructuur voorzien, als hoofdontsluiting, waarop de overige
ontsluitingswegen aantakken.
1

Hoofdstuk 2

Bedrijven en milieuzonering, VNG nr. 9, 1999
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luchtfoto bedrijventerrein Aam en deelplan Merm
Hoofdstuk 2

2.5 Juridisch-planologische opzet 2
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Merm’ bevat het juridischplanologisch instrumentarium voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. De regeling sluit aan bij de regelingen van de bedrijventerreinen De Aam en De Aam-4. De afstemming houdt in dat de
voorschriften van de verschillende gebieden zoveel mogelijk gelijkluidend zijn. Waar nodig zijn de voorschriften in het bestemmingsplan evenwel specifiek op de situatie afgestemd.

terrein ruimte voor vestiging van bedrijven met een regionaal verzorgende functie uit de KAN-gemeenten of uit de aan Overbetuwe
grenzende buurgemeenten.

Het plan bevat vijf hoofdbestemmingen:
x
Bedrijfsdoeleinden –B- (artikel 5)
x
Woondoeleinden –W- (artikel 6)
x
Verkeersdoeleinden (artikel 7)
x
Verblijfsdoeleinden
(artikel 8)
x
Groenvoorzieningen (artikel 9)
Verder bevat het plan twee medebestemmingen.

2.6 Marktconcept
Het bedrijventerrein Merm wordt ontwikkeld voor (lokale) bedrijven dan wel bedrijven met een (lokaal) verzorgende functie. Het
gaat daarbij zowel om nieuwvestiging van bedrijven als om verplaatsing van bedrijven uit de kernen of het buitengebied van de
gemeente, bijvoorbeeld in verband met sanering of om te kunnen
voldoen aan uitbreidingsbehoefte. Daarnaast biedt het bedrijven2

Juridisch planologische opzet afkomstig uit bestemmingsplan “Bedrijvenpark
Merm” vastgestel 27-11-2001

Hoofdstuk 2
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3.

BEELDKWALITEIT OP PLANNIVEAU

3.1 Inleiding
Om eenheid in beeldkwaliteit te bereiken is de stedenbouwkundige
en architectonische afstemming van groot belang. Het onderhavige
beeldkwaliteitsplan moet binnen dit kader worden gezien als een
aanvulling op het bestemmingsplan: ruimtelijke en visuele aspecten
van de (openbare) buitenruimte en de bebouwing worden hierin in
samenhang weergegeven. Dit beeldkwaliteitsplan is hét toetsingskader op basis waarvan de welstandscommissie in het kader van de
bouwvergunningsprocedure bouwplannen beoordeelt, maar voor
de initiatiefnemer is deze tegelijkertijd als prikkel bedoeld om tot
een kwalitatief goed plan, passend binnen de gestelde kaders, te
komen.
In de volgende twee hoofdstukken en paragrafen worden voorschriften en normen uit het bestemmingsplan nader toegelicht en
in visuele zin vertaald naar stedenbouw en architectuur. Dit beeldkwaliteitsplan formuleert de criteria voor toetsing in het kader van
welstand. Dit betekent:
Het beeldkwaliteitsplan is dus geen limitatieve opsomming van
mogelijkheden: afwijkingen die een verhoging van de beeldkwaliteit tot gevolg hebben zijn niet alleen toelaatbaar, maar worden
ook gestimuleerd. Wel is het beeldkwaliteitsplan een verbeelding
van de redelijke eisen van welstand waaraan bouwplannen in ieder
geval moeten voldoen.

Hoofdstuk 3

3.2 Principe zonering t.b.v. verkaveling
Het bestemmingsplan onderscheidt voor de bedrijfsdoeleinden een
tweetal deelbestemmingen BII en BIII (gerelateerd aan de maximaal
toelaatbare milieucategorie ten opzichte van de te handhaven milieugevoelige woonbebouwing). Deze indeling heeft geen betekenis
voor de beeldkwaliteit. De verkavelingsopzet wordt in twee varianten geschetst, waarbij het bedrijventerrein in zonering verschilt en
meer of minder grotere en kleinere kavels worden gerealiseerd.
Mede afhankelijk van de marktvraag wordt een keuze gemaakt
voor één van de principezoneringen.
In verband met de formulering van beeldkwaliteitseisen is een principe-zonering aangebracht die gerelateerd is aan de ontsluitingsstructuur. Het uitgangspunt daarbij is, dat de beleving van de
openbare ruimte moet zijn afgestemd op de gewenste betekenis
van deze ruimte; een weg die bestemd is als hoofdontsluiting moet
door de gebruiker ook ruimtelijk als hoofdontsluiting worden ervaren.
Dit beeldkwaliteitsplan onderscheidt voor het bedrijventerrein
Merm een drietal zones met verschillende kwaliteitseisen, te weten:
1. Zone A: grootschalige bedrijven op het middenterrein en in de
zuidoostelijke rand (groter dan 5.000 m2);
2. Zone B: kleinschalige bedrijven; westelijke en oostelijk cluster
rondom de hoofdinfrastructuur (kleiner dan 2.000 m²), middelgrote bedrijven door samenvoeging kleine percelen;
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3. Zone C: zone langs Bemmelseweg voor kleinschalige bedrijven
(kleiner dan 2.000 m2), middelgrote bedrijven door samenvoeging kleine percelen en enkele bestaande woningen.
De ontwikkeling van het bedrijventerrein middels zoneringen is een
uitgangspunt en doet dienst als leidraad voor de opbouw van de
verkaveling. Al naar gelang de marktvraag mogen kleine kavels
worden samengevoegd tot een groter kavel.

Hoofdstuk 3
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3.3 Zone A; grootschalige bedrijven
Karakteristiek
De percelen in de zones A zijn bedoeld voor grootschalige bedrijvigheid eventueel met kantoor en showroom. Op te richten bebouwing dient aan de voorzijde in zone hoge beeldkwaliteit beeldbepalend te zijn. Indien kantoorruimten en showrooms in het
bouwplan zijn opgenomen dan dienen deze bij voorkeur als (half-)
vrijstaand gebouw en in deze zone te worden gerealiseerd. Het is
echter ook goed mogelijk deze in functioneel opzicht te integreren
met de bedrijfsruimte. Bijzondere aandacht gaat uit naar de oriëntatie van de bebouwing; de beeldbepalende bebouwing moet gericht zijn op de hoofdwegen. De kavels zijn groter dan 5.000 m²:.
Inrichting buitenruimte
De uitgiftegrens vormt de scheiding tussen het openbare en privégebied. Tussen twee tegenoverliggende uitgiftegrenzen gemeten is
openbaar gebied voorzien waarvan het profiel ten minste 18 m¹
breed is; aan één zijde is in het profiel een voetpad geprojecteerd.
Aan weerszijden van de rijbaan zijn groenstroken met wadi’s t.b.v.
de opvang van dakwater variërend van 3 tot 6m¹ breed geprojecteerd. Bomen komen in groenstroken zoveel mogelijk op onderling
gelijke afstand van ca. 10 m¹. In deze groenstroken is parkeren niet
toelaatbaar. Uitgangspunt is één toerit per perceel. Laden en lossen
vindt plaats op eigen terrein.

Rooilijn
Voor de bebouwing geldt een rooilijn die 6 m¹ uit de uitgiftegrens
is geprojecteerd. Met tenminste één punt dient bebouwing in deze
rooilijn te worden gesitueerd. Hier begint de 6 meter diepe zone
‘hoge beeldkwaliteit’. In deze zone bedraagt de minimale afstand
tot de zijdelingse perceelsgrens 6 m¹. Daarachter in de zone ‘normale beeldkwaliteit’ bedraagt de minimale afstand van bebouwing
tot de zijdelingse perceelsgrens 3 m¹. Vrijstelling voor bouwen in
één zijdelingse perceelsgrens en/of de achterperceelsgrens is onder
voorwaarden mogelijk3.
Perceelsgrens
Perceelsgrenzen die de scheiding vormen tussen openbaar en privé
en liggen aan voor- en/of zijzijde, worden gemarkeerd door een 1
m¹ hoge haag. Op gemeenschappelijke perceelsgrenzen is de keuze
van de erfafscheiding vrij, doch het heeft de voorkeur dat deze
perceelsgrenzen worden voorzien van hekwerken in een donkere
gedekte kleurstelling. De perceelsgrenzen die aan het buitengebied
grenzen dienen te worden voorzien van een 2 m¹ hoge haag eventueel gecombineerd met een hekwerk. Een voorbeeld hiervan zijn
zogenaamde ‘Kant en Klaar’ hagen die inclusief hekwerk en volledig begroeid worden afgeleverd.
Bouwhoogten
De bebouwingshoogte is volgens het bestemmingsplan gezoneerd
in twee maxima: 9 m¹ respectievelijk 12 m¹. Het accent van de bebouwing dient te worden gericht naar de hoofdwegen.

3

Hoofdstuk 3

Zie bestemmingsplan.
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3.4 Zone B; kleinschalige bedrijven
Karakteristiek
De percelen in de zones B zijn bedoeld voor kleinschalige bedrijvigheid, eventueel aangevuld met kantoor en/of showroom. Op te
richten bebouwing dient aan de voorzijde in zone hoge beeldkwaliteit beeldbepalend te zijn. Indien kantoorruimten en showrooms in
het bouwplan zijn opgenomen dan dienen deze bij voorkeur in
deze zone te worden gerealiseerd. Het staat vrij om deze geïntegreerd in de bedrijfshal danwel als (half-) vrijstaand gebouw te realiseren. Er zijn kavels voorzien van maximaal 2.000 m²: Het middelste cluster (zie  op kaart), gesitueerd binnen de ontsluitingslus van
het bedrijventerrein, mag getransformeerd worden tot grootschalige bedrijven (zone A). Afhankelijk van de behoefte van de markt
bestaat de mogelijkheid om kleine kavels samen te voegen.
Inrichting buitenruimte
De uitgiftegrens vormt de scheiding tussen het openbare en privégebied. Tussen twee tegenoverliggende uitgiftegrenzen gemeten is
openbaar gebied voorzien waarvan het profiel ten minste 18 m¹
breed is; aan één zijde is in het profiel een voetpad geprojecteerd. .
Aan weerszijden van de rijbaan zijn groenstroken met wadi’s t.b.v.
de opvang van dakwater variërend van 9 tot 12 m¹ breed geprojecteerd. Aan de buitenzijde in deze groenstroken worden op een
onderlinge afstand van ca. 10 m¹ bomen (categorie 1) geplant. In
deze groenstroken is parkeren niet toelaatbaar. In principe is tussen
twee bomen de toerit naar het perceel gelegen. Per perceel is
maximaal één toerit toegestaan. Het laden en lossen vindt op eigen
terrein plaats.

Rooilijn
Voor de bebouwing geldt een rooilijn die 6 m¹ uit de uitgiftegrens
is geprojecteerd. Met tenminste één punt dient de bebouwing in
deze rooilijn te worden gesitueerd. Hier begint de 6 meter diepe
zone ‘hoge beeldkwaliteit’. In deze zone bedraagt de minimale
afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 6 m¹. Daarachter in de zone
‘normale beeldkwaliteit’ bedraagt de minimale afstand van bebouwing tot de zijdelingse perceelsgrens 3 m¹. Vrijstelling voor het
bouwen in één zijdelingse perceelsgrens en/of de achter perceelsgrens is onder voorwaarden mogelijk4.
Perceelsgrens
Perceelsgrenzen die de scheiding vormen tussen openbaar en privé
en gelegen zijn aan voor- en/of zijzijde worden gemarkeerd door
een 1 m¹ hoge haag. Op gemeenschappelijke perceelsgrenzen is de
keuze van de erfafscheiding vrij, doch het heeft de voorkeur dat
deze perceelsgrenzen worden voorzien van onderling op elkaar
afgestemde hekwerken in een donkere gedekte kleurstelling. De
perceelsgrenzen die aan het buitengebied grenzen dienen te worden voorzien van een 2 m¹ hoge haag eventueel gecombineerd met
een hekwerk. Een voorbeeld hiervan zijn zogenaamde ‘Kant en
Klaar’ hagen die inclusief hekwerk en volledig begroeid worden
afgeleverd.
Bouwhoogten
De bebouwingshoogte is volgens het bestemmingsplan gezoneerd
in twee maxima: 9 m¹ respectievelijk 12 m¹. Het accent van de bebouwing dient te worden gericht naar de ontsluitingswegen.
4
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Zie bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 3

3.5 Zone C: Bemmelseweg
Karakteristiek
De percelen langs de Bemmelseweg zijn bedoeld voor bedrijvigheid
in de milieucategorieën 1 en 2. De percelen zijn smal en diep. Bebouwing heeft een front naar de Bemmelseweg. Dit front is de
beeldbepalende zijde, waarin indien beoogd bij voorkeur de kantoorruimte en showrooms worden gevestigd, De bedrijfsruimte
daarachter is vrij indeelbaar.
Er zijn hoofdzakelijk kavels voorzien van kleiner dan 2.000 m². In
deze zone is het mogelijk twee kleine kavels samen te voegen tot
één middelgrote kavel.
Inrichting buitenruimte
De uitgiftegrens vormt de scheiding tussen het openbare en privégebied. Het openbaar gebied binnen het profiel van de Bemmelseweg meet circa 20 m¹, gemeten tussen de uitgiftegrenzen. Aan
weerszijden van de rijbaan zijn groenstroken van ruim 6 m¹ breed
geprojecteerd. Aan de buitenzijde in deze groenstroken worden op
een onderling gelijke afstand van ca. 10 m¹ bomen (categorie 1)
geplant. In deze groenstroken is parkeren niet toelaatbaar. Midden
tussen twee bomen is de toerit naar het perceel gelegen. Uitgangspunt is één toerit per perceel. Laden en lossen vindt op eigen terrein plaats.

minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 6 m¹. Daarachter
in de zone ‘normale beeldkwaliteit’ bedraagt de minimale afstand
van bebouwing tot de zijdelingse perceelsgrens 3 m¹. Vrijstelling
voor het bouwen in één zijdelingse perceelsgrens en/of de achterperceelsgrens is onder voorwaarden mogelijk5.
Perceelsgrens
Perceelsgrenzen die de scheiding vormen tussen openbaar en privé
en gelegen zijn aan voor- en/of zijzijde worden bij voorkeur gemarkeerd door een 1 m¹ hoge haag. Op gemeenschappelijke perceelsgrenzen is de keuze van de erfafscheiding vrij, doch het heeft de
voorkeur dat deze perceelsgrenzen worden voorzien van onderling
op elkaar afgestemde hekwerken in een donkere gedekte kleurstelling. De perceelsgrenzen die aan het buitengebied grenzen dienen te worden voorzien van een 2 m¹ hoge haag eventueel gecombineerd met een hekwerk. Een voorbeeld hiervan zijn zogenaamde
‘Kant en Klaar’ hagen die inclusief hekwerk en volledig begroeid
worden afgeleverd.
Bouwhoogten
De bebouwingshoogte is volgens het bestemmingsplan maximaal
9 m¹. Het accent van de bebouwing dient te worden gericht naar
het lint.

Rooilijn
Voor de bebouwing langs de Bemmelseweg geldt een bebouwingsgrens die 10 m¹ uit de uitgiftegrens is geprojecteerd. Hier begint de
6 meter diepe zone ‘hoge beeldkwaliteit’. In deze zone bedraagt de
5
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Zie bestemmingsplan
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4.

BEELDKWALITEIT OP KAVELNIVEAU

4.1 Kavelrichtlijnen
Het bedrijventerrein Merm wordt ontwikkeld voor lokale bedrijvigheid. Bedrijven uit allerlei sectoren komen in aanmerking voor vestiging. Derhalve kunnen inrichtingswensen op kavelniveau zeer
divers zijn. Een eenduidige indeling van de kavels is derhalve niet
mogelijk. De positionering van de bebouwing op een kavel heeft
echter grote betekenis voor de beeldkwaliteit. In deze paragraaf
worden daarom enkele regels ten behoeve van het inrichten van de
bedrijfskavels op een rij gezet.
Algemene richtlijnen
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn een tweetal
bebouwingsgrenzen van belang. Op 6 meter van de voorste uitgiftegrens ligt de rooilijn voor bebouwing in zone hoge beeldkwaliteit. De zone tussen deze bebouwingsgrens en de voorste uitgiftegrens wordt benoemd als onbebouwde zone met enige mate van
groen inrichting als overgang naar het openbare gebied. In deze
zone is bebouwing uitgesloten.
Op 12 meter van de voorste uitgiftegrens ligt de rooilijn voor bebouwing in de zone normale beeldkwaliteit. De beeldkwaliteitseisen in deze zone zijn lager dan die in zone hoge beeldkwaliteit. In
zone hoge beeldkwaliteit en de onbebouwde zone zijn bepaalde
activiteiten wel of niet toegestaan. Achter de 12 meter bebouwingsgrens ligt de zone normale beeldkwaliteit, waarin ruimte is
voor meer bedrijfsactiviteiten.
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Onbebouwde zone
De navolgende richtlijnen zijn van toepassing op de onbebouwde
zone.
1. De diepte van deze zone vanaf de voorste uitgiftegrens bedraagt 6 m¹. De diepte van deze zone langs de Bemmelseweg is
10 m¹ . Deze zone begint langs de Bemmelseweg vanaf 16 m¹
vanaf de voorste uitgiftegrens.
2. De hoofdfunctie van deze zone bestaat uit:
x aanbrengen van de ontsluiting van de kavel;
x het aanbrengen van parkeerverhardingen6;
x het realiseren van een entree ten behoeve van de beeldbepalende bebouwing7;
x het aanbrengen van erfafscheidingen met een maximale
hoogte van 1 m¹;
x het aanleggen van beplanting.
3. Niet toegestaan is:
x het oprichten van enige vorm van bebouwing;
x de opslag van materialen;
x situering van laad en los voorzieningen zoals loaddocks.
4. Om een geleidelijke overgang van het openbare gebied naar de
bedrijfskavel te realiseren bedraagt het maximale verhardingspercentage 90%. De overige 10% dient met beplanting te worden ingericht.
5. Niet wenselijk is:
x Hekwerken hoger dan 1 m¹.

6
7

zie ook paragraaf 4.3
zie ook paragraaf 4.3
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zichtlijnen op zone bebouwing met hoge beeldkwaliteit

voorkeur hoekoplossing
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Zone hoge beeldkwaliteit
De navolgende richtlijnen zijn van toepassing op de zone hoge
beeldkwaliteit:
1. De diepte van deze zone vanaf de onbebouwde zone bedraagt
6 m¹;
2. De hoofdfuncties van deze zone bestaan uit:
x het oprichten van beeldbepalende bebouwing;
x het inrichten als parkeerterrein;
x aanbrengen van interne verkeersruimte;
x het aanleggen van beplanting.
3. Niet toegestaan is:
x de opslag van materialen;
x het aanbrengen van laad en los voorzieningen zoals loaddocks.
4. De beeldbepalende bebouwing dient bij hoekkavels op de hoek
gerealiseerd te worden.
5. Niet wenselijk is:
x het aanbrengen van erfafscheidingen hoger dan 1 meter;

Zone normale beeldkwaliteit
De navolgende richtlijnen zijn van toepassing op de zone normale
beeldkwaliteit:
1. Deze zone begint vanaf 12 m¹ vanaf de voorste uitgiftegrens.
2. De hoofdfuncties van deze zone bestaan uit:
x het oprichten van de overige niet beeldbepalende bebouwing;
x laden en lossen;
x aanbrengen van interne verkeersruimte.
3. Voorts is het volgende gebruik toegestaan:
x het oprichten van utilitaire bebouwing zoals fietsenstallingen en bergingen;
x het inrichten als terrein ten behoeve van buitenopslag voor
zover niet zichtbaar vanaf de openbare weg;
x het aanleggen van groen;
x het oprichten van erfafscheidingen tot een maximale hoogte van 2 m¹.
x het aanleggen van laad en los voorzieningen zoals loaddocks.

Op nevenstaande schets is de voorkeursoplossing voor een hoek in
beeld gebracht.
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Bebouwingsopzetten
Binnen de hiervoor opgestelde spelregels zijn verschillende bebouwingsopzetten denkbaar. Deze worden hieronder in het kort toegelicht.
x

Geïntegreerde bedrijfsbebouwing
Wanneer verschillende functies/ruimtes in één bouwmassa worden samengevoegd kan worden gesproken van geïntegreerde
bedrijfsbebouwing. De wens bestaat daarbij de functionele verschillen in de gevel duidelijk tot uitdrukking te brengen en aldus een herkenbare ruimtelijke geleding van de massa te garanderen.

x

Bedrijfshal met kantoor/showroom
Wanneer het programma dit toestaat kan de bovenstaand bedoelde ruimtelijke geleding worden versterkt door een grotere
plasticiteit in de gevel aan te brengen. Deze aanleiding kan
worden benut om kantoor/showroom uit de gevellijn van de
bebouwing naar voren te laten springen. Er moet daarbij wel
sprake zijn van een samenhangende gevelbehandeling.

x

Kantoorhoudende bedrijvigheid
Bij kantoorhoudende bedrijvigheid is er sprake van een dermate
substantieel kantoor en/of showroomprogramma dat kantoor
en/of showroom verzelfstandigd kunnen worden ten opzichte
van de functionele bedrijfsbebouwing. Hoewel in alle gevallen
sprake moet zijn van een harmonisch en integraal ontwerp
biedt deze indeling de mogelijkheid om de representatieve be-
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bouwing onderscheidend van de overige bedrijfsbebouwing
vorm te geven.
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4.2 Architectonische richtlijnen
Architectuur
Algemeen geldend is het principe dat altijd sprake moet zijn van
een heldere, in zichzelf evenwichtige vormgegeven architectuur
met een consequente en goed afleesbare massaopbouw.
Eenheid en samenhang op het bedrijventerrein wordt bereikt door
het toepassen van een ingetogen, zakelijke architectuur met een
terughoudend materiaal- en kleurgebruik. Hellende daken zijn niet
gewenst. Verbijzonderingen in vorm zijn gewenst aan de noord- en
zuidzijde, terwijl accenten in kleur- en materiaalgebruik denkbaar
zijn aan de hoofdontsluiting.
Kleur- en materiaalgebruik
Uitgangspunt voor het bedrijventerrein is een duurzaam materiaalgebruik, passend bij dit type bedrijvigheid. In de toepassing van
materialen kan onderscheid gemaakt worden naar beeldbepalende
(zone hoge beeldkwaliteit) en overige bebouwing (zone normale
beeldkwaliteit). Dit mag tot uitdrukking worden gebracht in de
keuze van het gevelmateriaal.
Voor de zone hoge beeldkwaliteit dient het gevelmateriaal hoofdzakelijk te bestaan uit materialen zoals baksteen, keramisch plaatmateriaal en glas. Andere materialen zijn slechts toelaatbaar indien
deze ondergeschikt blijven aan het hoofdgevelmateriaal.
In deze zone vormt materiaal-eigen kleurgebruik, in afwisselende
tinten de basis voor de uitstraling van de zone hoge beeldkwaliteit.
Kleuraccenten kunnen worden aangebracht met kleurtinten van
dezelfde materialen. Signaal- en fluorescerende kleuren zijn niet
toegestaan.
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Bij de bebouwing in de zone normale beeldkwaliteit gaat de voorkeur uit naar gevelmaterialen met een meer industriële uitstraling,
zoals (fijn geribbelde) metaalplaten, sandwichpanelen, metaal, beton en helder, niet-reflecterend glas. Niet toegestaan zijn grove
damwandprofielen en prefab betonelementen. Signaal- en fluorescerende kleuren zijn niet toegestaan.
Uit oogpunt van milieukwaliteit wordt gestreefd naar het gebruik
van milieu- en onderhoudsvriendelijke materialen.
Reclame
Van belang is dat de verschillende vormen van reclame een integraal onderdeel uitmaken van het totale ontwerp. Reclameuitingen zijn alleen toegestaan op, aan of voor de gevel:
x reclame op het gebouw mag uitsluitend worden aangebracht
als verwijderbare elementen op de gevels. Het is daarbij niet
toegestaan om bedrijfskleuren in de gevels te verwerken en/of
de gevel(s) als reclameobject te behandelen. Het pand als zodanig moet een “neutraal” gebouw blijven, zonder blijvende sporen van reclame uitingen;
x losse elementen zoals vlaggenmasten, reclamezuilen of reclameborden op het dak zijn niet toelaatbaar; losse elementen
mogen uitsluitend in de onbebouwde zone en zone hoge
beeldkwaliteit geprojecteerd worden op een afstand van maximaal 5 meter van de inrit van het bedrijfsperceel. Per bedrijf is
één vlaggenmast, reclamezuil of reclamebord toelaatbaar.
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architectuur, kleur- en materiaalgebruik, reclame en overige bouwwerken
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Overige bouwwerken
Losse bouwwerken op het terrein, zoals traforuimten, containeropstelplaatsen, installatieruimten, ruimten voor opslag van materialen
en fietsenstallingen moeten een integraal onderdeel uitmaken van
het totale ontwerp en zijn slechts toegestaan in de zone normale
beeldkwaliteit.
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4.3 Inrichtingsrichtlijnen
De kwaliteit van het bedrijventerrein is niet alleen afhankelijk van
de architectonische verschijningsvorm van de bebouwing, maar
wordt eveneens bepaald door de kwaliteit van de inrichting van de
buitenruimte.
Parkeren
Het parkeren is voorzien op eigen terrein. Elk bedrijf moet (kunnen)
voorzien in zijn eigen parkeerbehoefte. Dit betekent dat aangetoond moet worden dat aan de onderstaande normstelling moet
kunnen worden voldaan. Als normstelling geldt voor alle bedrijfsruimte één parkeerplaats per 50 m² bruto bedrijfsvloeroppervlak.
Water
Regenwater van de daken en de voorterreinen (6 of 10 meter diep)
wordt afgekoppeld op wadi’s in het openbare gebied. Regenwater
op de achterterreinen wordt afgevoerd via het rioolstelsel.
Laden en lossen
Het laden en lossen dient volledig op eigen terrein te geschieden.
Het is niet toegestaan om in naar de straatzijde gerichte gevels
laad/losvoorzieningen (loaddocks) binnen een afstand van 22 m¹
van de voorste uitgiftegrens te projecteren.
Erfafscheidingen
Voor de rooilijn van de bedrijfshal (tot 3 m¹ achter de voorgevelrooilijn) zijn slechts hekwerken toegestaan met een maximale
hoogte van 1 m1. Ter wille van het groene karakter van het bedrij-
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venterrein wordt echter geprefereerd de voorterreinen van de bedrijven niet van hekwerken te voorzien. Hekwerken hoger dan 1 m¹
en met een maximale hoogte van 2 m¹ zijn wel toegestaan in, parallel aan of achter de rooilijn van de bedrijfshal. Deze moeten
worden uitgevoerd in een donkere gedekte kleurstelling.
Erfbeplantingen
Het heeft de voorkeur dat erfbeplantingen in de onbebouwde zone
qua beplantingskeuze aansluit bij de plantkeuze van het openbare
gebied. Toepassing van inheemse beplanting heeft de voorkeur.
Om het groene karakter verder vorm te geven en te versterken zijn
langs de voorste perceelgrens hagen voorzien met een hoogte van
1 m¹. Deze kunnen al dan niet worden gecombineerd met een
hekwerk van maximaal 1 m1 hoogte in een donkere kleurstelling.
Indien de achterperceelsgrens grenst aan het buitengebied dan
dient ook hier een haag te worden toegepast eventueel in combinatie met een hekwerk met een maximale hoogte van 2 m1. Een
voorbeeld hiervan zijn zogenaamde ‘Kant en Klaar’ hagen die inclusief hekwerk en volledig begroeid worden afgeleverd.
Straatmeubilair
Al het straatmeubilair dient op een zorgvuldige wijze in het ontwerp te worden geïntegreerd. Gedoeld wordt hierbij niet alleen op
zitmeubilair en verlichtingsarmaturen, maar ook op voorzieningen
ten behoeve van containeropslag en fietsenstalling. Objecten als
lantaarnpalen en vlaggenmasten mogen niet hoger zijn dan 5 m¹.
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Materiaalgebruik
Bij de inrichting van de openbare ruimte en de bedrijfspercelen
wordt de toepassing van milieu- en onderhoudsvriendelijke materialen wenselijk geacht.
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Zone Î

A

BKP Aspect Ð

B

C

Karakteristiek

Grootschalige eventueel kantoorhoudende bedrijvigheid, eventueel met
showrooms

Kleinschalige bedrijvigheid, eventueel
met kantoor of showroom.

Hoofdzakelijk kleinschalige bedrijvigheid, categorie 1 en 2.

Grootte van de kavels

Vanaf 5.000 m2.

Rooilijn voorste uitgiftegrens

6 m1 voor beeldbepalende bebouwing.
Overige bebouwing 12 m1.

Kleiner dan 2.000 m2. Door samenvoeging van kavels ook geschikt voor middelgrote bedrijven.
1
6 m voor beeldbepalende bebouwing.
Overige bebouwing 12 m1.

In hoge mate kleiner dan 2.000 m2.
Door samenvoeging van kavels ook
geschikt voor middelgrote bedrijven.
1
10 m .

Rooilijn zijdelingse perceelsgrens.

6 m1 voor de zone waarin beeldbepalende bebouwing is toegestaan, 3 m1
voor de zone daarachter. Vrijstelling
voor bouwen in 1 zijdelingse perceelsgrens of achterperceelsgrens is onder
voorwaarden mogelijk.

6 m1 voor de zone waarin beeldbepalende bebouwing is toegestaan, 3 m1
voor de zone daarachter. Vrijstelling
voor bouwen in 1 zijdelingse perceelsgrens of achterperceelsgrens is onder
voorwaarden mogelijk.

6 m1 over de eerste 16 meter diepte van
de kavel. Daarna 3 m1. Vrijstelling voor
bouwen in 1 zijdelingse perceelsgrens
of achterperceelsgrens is onder voorwaarden mogelijk.

Perceelsgrens

Voorste perceelsgrens: haag van 1 m1.
Zijdelingse gedeelde perceelsgrens: vrij
met voorkeur voor hekwerk in donkere
gedekte kleurstelling Zijdelingse perceelsgrens aan openbaar gebied: haag
van 1 m1. Achterste perceelsgrens: vrij,
indien grenzend aan buitengebied is
een haag eventueel in combinatie met
een hekwerk van 2 m1 verplicht.

Voorste perceelsgrens: haag van 1 m1.
Zijdelingse gedeelde perceelsgrens: vrij
met voorkeur voor hekwerk in donkere
gedekte kleurstelling Zijdelingse perceelsgrens aan openbaar gebied: haag
van 1 m1. Achterste perceelsgrens: vrij,
indien grenzend aan buitengebied is
een haag eventueel in combinatie met
een hekwerk van 2 m1 verplicht .

Voorste perceelsgrens: haag van 1 m1.
Zijdelingse gedeelde perceelsgrens: vrij
met voorkeur voor hekwerk in donkere
gedekte kleurstelling Zijdelingse perceelsgrens aan openbaar gebied: haag
van 1 m1. Achterste perceelsgrens: vrij.

Bouwhoogten

Gezoneerd: 9 tot 12 m1

Gezoneerd: 9 tot 12 m1

Maximaal 9 m1.

