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Het bedrijventerrein Treurenburg zal ontwikkeld worden als een 
hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein. De stedenbouwkundige 
opzet is vastgelegd in het bestemmingsplan Treurenburg, juli 2002. 
In dit beeldkwaliteitplan zijn aanvullende randvoorwaarden opgesteld 
ter versterking van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein. 
Gestreefd wordt naar een eenduidig en samenhangend beeld. 
Waarbij de beleving vanuit de passerende treinen en auto’s, vanuit 
een hoog standpunt en met grote snelheid het uitgangspunt vormt. De 
bouwblokken presenteren zich met een grote mate van samenhang. 
Ritmering, strakke geleding en eenvormigheid zijn daarbij de 
sleutelwoorden.

In het tweede hoofdstuk worden de verkaveling en de voorschriften 
uit het bestemmingsplan samengevat. In het derde hoofdstuk worden 
de aanvullende randvoorwaarden voor de beeldkwaliteit voor het 
plan als totaal gegeven. In het vierde hoofdstuk wordt ingezoomd op 
de beeldkwaliteitseisen op bouwbloknivo. Het vijfde hoofdstuk geeft 
een beschrijving van programma en opbouw van de bouwblokken. 
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de bestemmingsplan-
voorschriften. 

1. Inleiding
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Structuurkaart Treurenburg
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2. Samenvatting bestemmingsplan
Uitgangspunten
Het bedrijventerrein Treurenburg wordt ontwikkeld tot een 
bedrijventerrein met het mobiliteitsprofiel B/C. Toegelaten zijn 
milieucategorie 1 t/m 4. Op het terrein zullen bedrijven uit het imago 
en overige segment gehuisvest worden in de verhouding 10:90. Soort 
bedrijvigheid is bouwnijverheid, groothandel, reparatie, lichte industrie 
en dienstverlening en logistiek. De bedrijven worden geclusterd in 
bedrijfsverzamelgebouwen. 

Kenmerkend voor de opzet van het bedrijventerrein is de 
langgerektheid van het plangebied. Het terrein is relatief smal 
(120m) en lang (1,6 km), en gelegen tussen de dijk Treurenburg 
en de spoorlijn. De dijk en spoorlijn zijn beiden hoog gelegen, 
het bedrijventerrein laag, in een kuil, daar tussen. De dijk buigt 
halverwege het terrein af naar de Gemaalweg. Het gedeelte 
van de weg Treurenburg ten zuiden van de Gemaalweg heeft 
geen waterkerende functie. Om meer ruimte voor de bedrijven te 
realiseren en de ligging in de kuil te verminderen, en zo een meer 
representatief bedrijventerreinterrein te kunnen realiseren, wordt de 
weg Treurenburg ten zuiden van de Gemaalweg afgegraven naar 
maaiveldniveau. Het bedrijventerrein zal naar de zijde van de spoorlijn 
en naar de weg Treurenburg een representatieve uitstraling krijgen. 

De weg Treurenburg vormt de harde begrenzing tussen 
landschapspark Diezemond en het stedelijk gebied. Het 
bedrijventerrein Treurenburg zal de nieuwe stadsrand vormen. Ten 
noorden van de Gemaalweg heeft het landschap een meer open en 
landschappelijk karakter. Ten zuiden van de Gemaalweg heeft het 
landschap door de vestiging van de rioolwaterzuivering een meer 
besloten karakter. 

De weg Treurenburg behoudt zijn functie voor doorgaand verkeer 
tussen ’s Hertogenbosch en Hedel. 
De bestaande fietsverbinding tussen Hedel en ‘s Hertogenbosch wordt 
verbeterd en ingepast in het stedenbouwkundig plan. Evenwijdig aan 
de weg Treurenburg wordt een nieuw dubbelzijdig fietspad aangelegd. 

Met de realisatie van de voorstadhalte op de middellange termijn 
wordt in het bestemmingsplan rekening gehouden. De mogelijke 
voorstadhalte is gesitueerd ter hoogte van de Mangaan. Gekoppeld 
aan de eventuele aanleg van het station is een verbinding voor 
langzaam verkeer tussen het plangebied, Maaspoort en het 
buitengebied geprojecteerd. Met de realisatie van het station wordt een 
gebied met een straal van 500m1 rond de voorstadhalte beschouwd als 
B-locatie. Dit heeft voor de verkavelingopzet en het beeldkwaliteitplan 
geen effect. Wel voor de toelating van bedrijven.  

Verkavelingsopzet
De bedrijven worden gegroepeerd in bedrijfsverzamelgebouwen. 
Deze gebouwen worden lineair langs de dijk en spoorlijn in een rechte 
lijn gelegen met een strakke ritmering van gesloten bouwblokken 
en open hoven. Over het terrein slingert de ontsluitingsweg. Vanaf 
deze ontsluitingsweg worden de hoven ontsloten voor auto’s. Vanaf 
de hoven worden de bedrijfsverzamelgebouwen voor autoverkeer 
ontsloten. De bedrijven presenteren zich naar de spoorlijn en de weg 
Treurenburg.
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Op de koppen van het bedrijventerrein en in het midden -ter hoogte 
van het toekomstige station- is hogere kantoorachtige bebouwing 
gesitueerd. De entrees van het bedrijventerrein worden gemarkeerd 
met deze hogere bebouwing. De hogere bebouwing in het middendeel 
markeert niet alleen de toekomstige voorstadhalte, maar vormt ook een 
markering van de afbuiging van de dijk van de weg Treurenburg naar 
de Gemaalweg, en een markering van de stedenbouwkundige opzet 
tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van het terrein. 

De opzet van bedrijventerrein bestaat uit twee verschillende be-
bouwingskarakteristieken, het noordelijke deel en het zuidelijke deel. 
De bebouwingskarakteristieken hebben een omslagpunt rond de 
toekomstige voorstadhalte. De karakteristieken zijn als volgt kort te 
beschrijven:
Noordelijke deel:

-gelegen tussen twee dijken, de Treurenburg en de spoordijk
-smalle strook bedrijventerrein met kleinschalige verkaveling
-bedrijfsontsluitingsweg ligt aan de zijde van de spoordijk

Zuidelijke deel:
-gelegen aan de afgegraven weg Treurenburg en de spoordijk
-bredere strook bedrijventerrein met grootschalige verkaveling
-bedrijfsontsluitingsweg ligt aan de zijde van de weg 
Treurenburg.
 

De bedrijfsbebouwing wordt verdeeld over 12 clusters, 12 bedrijfs-
verzamelgebouwen. 

Per kavel kunnen zich meerdere bedrijven vestigen. Bij meerdere 
bedrijven op de kavels wordt er naar gestreefd ze projectmatig per 
kavel te ontwikkelen. Tussen de kavels in liggen, op gelijke afstand 
van elkaar, hoven die fungeren voor de logistieke ontsluiting van 
de bedrijven en die als parkeerruimte voor de bezoekers van de 
bedrijven kunnen worden aangewend. De hoven krijgen zoveel 
mogelijk een eenvormige inrichting. Door de hoven ontstaat vanaf de 
weg Treurenburg en vanuit de trein een ritmische afwisseling tussen 
gesloten en open. Het parkeren ten behoeve van de werknemers vindt 
plaats in gebouwde parkeervoorzieningen op de bedrijfskavels. Deze 
voorzieningen kunnen ondergronds of gestapeld worden gerealiseerd.

Rond de toekomstige voorstadhalte wordt ruimte gereserveerd voor een 
plein, en voor een spoorwegonderdoorgang voor langzaam verkeer. 
Het plein vormt de toegang tot de toekomstige voorstadhalte en de 
toegang tot de tunnel onder het spoor door naar de wijk Maaspoort. De 
langzaamverkeersroutes in en langs het plangebied komen hier (in de 
toekomst) samen.

De groenstructuur van het bedrijventerrein bestaat uit een stevig 
groen raamwerk waarmee het bedrijventerrein in zijn omgeving 
verankerd is. Dit raamwerk bestaat uit: beplanting langs de weg 
Treurenburg, beplanting langs de verbrede waterloop langs het spoor, 
de beide groene koppen aan de noord- en zuidzijde van het terrein en 
bomenclusters op de hoven. 
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Stap 1

Stap 2, 3 en 4
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3. Beeldkwaliteit en het verkavelingsplan
Zoals eerder omschreven wordt de basis van het beeldkwaliteitplan 
gevormd door het bestemmingsplan Treurenburg. De 
bouwmogelijkheden binnen het bestemmingsplan worden door 
het beeldkwaliteitplan nader ingevuld om een samenhangend en 
representatief beeld te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat ontwik-
kelingsmogelijkheden door het beeldkwaliteitplan in sommige gevallen 
worden beperkt en wordt de vorm, de kleur, en het materiaalgebruik 
nauwkeurig omschreven. Ter verfijning van het verkavelingsplan zijn 
8 stappen omschreven. Op het niveau van de bouwblokken zijn een 
aantal uitgangspunten per thema omschreven. 

Stap 1
Per bebouwingscluster zijn segmenten van bedrijvigheid toegewezen. 
Hierbij is gelet op de kavelgrootte, bereikbaarheid, de mate van 
representatie en onderlinge versterking van de clusters ten opzichte 
van elkaar. 

Stap 2
De schuine rooilijn van blok 7, in het verlengde van de overige 
bouwblokken, wordt ‘rechtgetrokken’ zodat alle bouwblokken in een 
rechte rooilijn worden gesitueerd. De rooilijnen verspringen rond het 
centrale plein. De gebouwen dienen in de aangegeven rooilijn te 
worden gesitueerd. 

Stap 3
De bedrijfsverzamelgebouwen worden per cluster ontwikkeld als 
één grootschalig gebouwencomplex, dat is opgebouwd uit één 
volume, waarin de verschillende bedrijven, de hallen en kantoren zijn 
opgenomen. De gebouwen hebben een basis hoogte van minimaal 
9 en maximaal 11m. De gebouwen worden alle in de aangegeven 
rooilijnen geplaatst.

De verschillen in hoogte tussen de gebouwen worden beperkt 
gehouden om de eenheid en het lineaire karakter in stand te houden. 
In dit volume zijn kantoorlagen, bedrijfshallen, loodsen e.d. opgenomen 
met een rechte gootlijn op een constante hoogte.

Stap 4
De accenten vormen een contrast met de gesloten bouwblokken en 
zijn verticaal losgeknipt van het bedrijfsverzamelgebouw. Naast de 
gesloten bouwblokken staan als losse elementen kantoorgebouwen. 
Deze torenachtige schijven zijn met de kopse kant naar de weg 
Treurenburg gelegen, waardoor ze zich in eerste instantie als torens 
presenteren. De gebouwen zijn gemaakt van donkere baksteen.  De 
kantoorgebouwen zijn gemaakt van ongetint glas. De maximale 
bouwhoogte van 23m is tevens de minimale bouwhoogte. 

Stap 5
Expeditie en ontsluiting van de kleinschalige gebouwcomplexen in 
het noordelijke terreindeel vindt plaats via de twee naastgelegen 
hoven naar inpandig gesitueerde loaddocks, parkeergarages 
en opslagruimten. In de zuidelijke helft van het terrein waar 
de grootschalige complexen zijn gesitueerd wordt in de 
bedrijfsverzamelgebouwen een centrale expeditiehof gerealiseerd.

Stap 6
Hogere onderdelen van het gebouw, in de vorm van incidentele 
dakopbouwen, incidentele hogere loodsen, kantines e.d. kunnen 
worden toegevoegd ter verlevendiging van het beeld. De dakopbouwen 
liggen 5 m terug ten opzichte van de gevels zodat het rustige en 
eenvormige beeld van de gevels met een constante goothoogte in 
stand wordt gehouden. Maximale hoogte is 13 m.

Stap 7
In de gebouwcomplex kunnen open ruimtes uitgesneden die nodig 
zijn voor het functioneren van het complex zoals: patio’s, entrees 
expeditiestraten, toegang tot parkeergarage etc. Deze open ruimtes 
zijn ondergeschikt in de beleving van het bouwblok maar dragen bij aan 
het verlevendigen van het straatbeeld.

Stap 8
De entrees voor bezoekers zijn gesitueerd aan de ontsluitingsweg of 
aan het plein. De naam van het gebouwencomplex wordt aangegeven 
aan twee kanten: de spoorzijde en aan de zijde van de weg 
Treurenburg.

De laatste stap is nog niet gezet
In de stedenbouwkundige opzet wordt veel waarde gehecht aan 
de ritmering van gesloten bouwblokken en open hoven. Vanuit 
bedrijfseconomische overwegingen kan het echter wenselijk zijn twee 
bouwblokken samen te voegen, of een hof te verschuiven zodat een 
groter bouwkavel ontstaat. 
Deze verschuiving is mogelijk mits:

- een nieuwe ritmering van open en gesloten ontstaat met een 
goede onderlinge samenhang;

- in het geval dat  er een nieuw klein bouwblok ontstaat, 
moet deze gesitueerd worden naast de al aanwezige kleine 
bouwblokken; 

- de hofmaat van minimaal 38m en maximaal 42m in stand wordt 
gehouden;

- de verkavelingsmogelijkheden  van de naastgelegen blokken in 
stand blijft.

- In het zuidelijk deel en in het noordelijk deel mag maximaal één 
verschuiving plaatsvinden.

- In het zuidelijk deel bedraagt de minimale breedte van het blok 
55m en de maximale breedte 155m. In dit deel kan maximaal 
één hof vervallen, minimaal 4 hoven dienen gerealiseerd te 
worden. 

- In het noordelijk deel bedraagt de blokbreedte minimaal 58m 
en maximaal 188m. Ook in dit deel mag maximaal één hof 
vervallen en dienen minimaal 3 hoven gerealiseerd te worden. 
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Stap 5

Stap 6 en 7



Beeldkwaliteitsplan Treurenburg                         14   15                           juni 2003

De gebouwencomplexen hebben ondanks hun eenvormigheid en 
eenduidigheid  een eigen karakter. Het gebouwcomplex heeft een eigen 
vorm, architectuur en uitstraling. Voor de gebruikers van het terrein, de 
mensen die hier werken en het terrein bezoeken is het bedrijventerrein 
interessant en afwisselend. De gebouwencomplexen zullen zich van 
elkaar onderscheiden door: poorten, materiaalgebruik (type baksteen), 
behandeling van de gevel: plintopbouw, raampartijen, reclamevlakken, 
entrees, toegangen en uitsneden.

Oriëntatie en representatie
De gebouwen hebben geen achterkanten maar buitenkanten en 
binnenkanten. De buitenkanten zijn representatief: strak, gesloten, 
eenvormig. Voor de buitenkanten gelden voorschriften voor 
materialisatie en vormgeving. De binnenkanten van de bouwblokken, 
zoals de  gevels aan de patio’s, de expeditiehoven etc. zijn vrij in te 
vullen. Het functioneel gebruik staat hier voorop. Aan de hoven wordt 
een rechte rooilijn gehandhaafd. In de patio’s en expeditiehoven zijn 
verschillende materialen, verspringing in rooilijn en hoogte, loaddocks 
etc. toegestaan. 

4. Beeldkwaliteitseisen op bouwblokniveau

Rooilijn 
Het complex wordt in de aangegeven voor- en achterrooilijn gebouwd. 
Inspringen ten opzichte van de rooilijn is alleen mogelijk als de 
hoofdmassa in de rooilijn gesitueerd blijft. Een parterre kan bijvoorbeeld 
over een aantal meters terugspringen, mits de bovengelegen 
verdieping in de rooilijn gesitueerd wordt. 

Uitkragingen van gebouwonderdelen over de rooilijn is alleen mogelijk 
ten behoeve van incidentele erkers, balkons e.d. Richtlijnen: maximaal 
1 m diep en 25m breed op een hoogte van 5 m boven het maaiveld. 

Rooilijn wordt voor tenminste 85% bebouwd. Om de gesloten bouwblok 
typologie in stand te houden worden de hoeken gesloten. Openingen, 
bijvoorbeeld patio’s, situeren op tenminste 12 m uit de hoek. 

Rooilijn aan de hofzijde
De rooilijn aan de zijde van de hoven zijn indicatief. Kleine afwijkingen 
naar de binnenzijde van de rooilijn van maximaal 2 m zijn toegestaan. 
In de beleving wordt een verschil van maximaal 4m per hof nauwelijks 
waargenomen mits het gesloten, rechtlijnige gevelbeeld wordt 
gerealiseerd. 
De ritmering van open en gesloten wordt dan nog steeds in stand 
gehouden. 
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Rooilijn accenten
Tussen de hoge glazen bebouwing en de gesloten bouwblokken 
wordt een representatieve open ruimte, een verspringing in de rooilijn, 
gerealiseerd van tenminste de halve breedte van de breedte van de 
schijf. 
Het schijfvormige gebouw heeft een breedte van maximaal 1/4 van de 
diepte van het bouwblok. 

Souterrain
Onder de gebouwcomplexen wordt een souterrain ontwikkeld. In dit 
souterrain vindt het parkeren ten behoeve van de werknemers plaats, 
zijn de fietsenstallingen gesitueerd, bergruimte en opslag etc. 
Het souterrain wordt bereikt via het interieur van het complex. In 
de hoven of aan de straten worden geen hellingbanen gesitueerd. 
Entrees van de parkeergarage zijn gelegen aan de hoven of aan de 
expeditiehof maar binnen de bouwblokken.

Eventuele voorzieningen voor ventilatie van het souterrain vormgeven 
als vanzelfsprekend onderdeel van de gevel. Het metselwerk wordt 
doorgezet tot op het niveau van de straat, ventilatieopeningen worden 
hierin opgenomen. 
Mits het souterrain volledig onder het maaiveld is gelegen kan 
het souterrain ook gedeeltelijk onder de hof gebouwd worden. De 
hoven moeten toegankelijk blijven voor auto- en vrachtverkeer, 
niveauverschillen in de hof zijn daarom niet toegestaan. Het souterrain 
moet minimaal een afstand bewaren van 6m tot de bomen zodat de 
bomen goede groeimogelijkheden behouden.

Vijfde gevel
In het architectuurbeeld wordt ook de vijfde gevel, het dak, beoordeeld. 
Technische installaties op of aan de gevel of dak, ontluchtingskanalen, 
zonnepanelen e.d. moeten in het architectonisch beeld worden 
ingepast door deze of buiten het zicht te plaasten of door ze als een 
markant object vorm te geven. 
Ook vanaf de hoger gelegen dijk en met name vanuit de trein op de 
hoog gelegen spoordijk moeten  de ontluchtingspijpen, zonnepanelen, 
schoorstenen etc. niet zichtbaar zijn. 

Parkeren van vrachtwagens en bestelbussen, laden en lossen etc. 
is langs de ontsluitingsweg en op de hoven niet toegestaan om de 
bereikbaarheid van de andere bedrijven niet te hinderen. 

Loaddocks e.d. moeten in het gebouw worden opgelost, via 
bijvoorbeeld afsluitbare laad- en losperrons of in de expeditiehoven. 
De loadingdocks aan de hofzijde moeten gesitueerd worden aan het 
eind van de hof op de hoek van het gebouw. De toegankelijkheid 
voor vrachtwagens is op deze locatie optimaal. De hoven mogen niet 
gebruikt worden voor het parkeren van vrachtwagens, bestelbussen 
en andere bedrijfswagens om het gebruik van de hof voor de andere 
bedrijven niet te hinderen. De bedrijfswagens moeten in het bouwblok 
gestald worden.

Overgang gebouw-openbare ruimte
Rond de gebouwen wordt in de openbare ruimte een strook bestrating 
aangebracht van een donkere en afwijkende kleur. Deze bestrating 
vormt het kader waar de gebouwen op gesitueerd zijn. In dit kader 
kunnen eventueel ontluchtingsrooosters worden ingepast. De roosters 
moeten één geheel vormen met de donkere bestrating. Zij moeten dus 
a nivo in  het bestratingsvlak worden gesitueerd en eenzelfde donkere 
kleur krijgen. 
In het zuidelijke gedeelte waar de gebouwen aan de oostzijde grenzen 
aan de spoorsloot wordt geen kader aangebracht. De gevel van de 
gebouwen loopt door tot in het talud. 

Hoven
Alle hoven krijgen een eenduidige inrichting, vastgelegd in een door de 
gemeente te ontwerpen inrichtingsplan. De inrichting is functioneel en 
representatief. De hoven worden door meerdere bedrijven gelijktijdig 
gebruikt. Centraal op de hof worden bezoekersparkeerplaatsen 
gesitueerd. Een rij bomen, centraal op de hof, geeft een stevig 
groen karakter. Daarnaast biedt de hof veel manoeuvreerruimte voor 
vrachtwagens en auto’s. 
De rij bomen kan doorsneden worden t.b.v. de toegang naar 
parkeergarage of laad- en losruimte. Deze rijbaan moet zo gesitueerd 
worden dat op de koppen van de bomenrij 2 x 2 bomen in stand 
worden gehouden. Om het representatieve karakter van de hof in stand 
te houden mag de bomenrij maar een keer onderbroken worden. De 
bedrijven aan weerszijden van de hof zullen onderling de situering van 
de inritten e.d. af stemmen om te komen tot een optimale inrichting van 
de hof.
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Kleur en materiaal gebruik van de buitengevels van de bouwblokken:
Overheersend in de architectuur is donker-rood of bruin metselwerk. 
Ondergeschikt aan de baksteen kunnen worden toegepast glas 
(ongekleurd), roestvrijstaal in donkergrijs, donker-zilvermetallic 
en zwart, horizontale damwandprofielen in donkergrijs, donker-
zilvermetallic, zwart. De kantoorachtigen, de hoogte-accenten, bestaan 
geheel uit ongekleurd glas. De zuidgevels van de kantoorgebouwen 
kunnen in hun geheel uitgevoerd worden in zonnepanelen (photo 
voltage cellen). Zonnepanelen moeten niet als incidenten in de gevel, 
maar als  totale gevelbekleding worden toegepast.  

Vormgeving
In de vormgeving van de buitenzijde van het gebouwencomplex 
moet steeds de grootschaligheid van de bouwblokken voorop staan. 
Kleinschalige elementen ten behoeve van bijvoorbeeld de logistiek 
van het gebouw moeten zoveel mogelijk gebundeld worden tot een 
grootschaliger ingreep. Inspringen, toegangsdeuren, loadingsdocks 
kunnen bijvoorbeeld geclusterd worden tot een brede poort. Ramen 
kunnen uitvergroot worden tot grote glazen vitrines in de gevel. 

Reclame
Per blok twee reclame uitingen, waarschijnlijk de naam/logo van 
het blok aan de zijde van de spoorweg en weg Treurenburg. In het 
gevelvlak, in een kader over tenminste de helft van de hoogte van 
het blok. In de nachtsituatie eventueel verlichting en laser reclame 
toevoegen. Geen individuele bedrijfsreclame uitingen.

Containers, afvalinzameling en opslag
Alle bedrijfsgerelateerde bouwwerken, objecten en goederen 
zoals vuilcontainers, opslag van goederen, etc. dienen in het 
gebouwencomplex in een afsluitbare ruimte te worden opgeruimd. 
In het openbaar gebied, op de hoven en in eventuele open 
ruimten grenzend aan en zichtbaar vanaf de hoven en vanaf het 
openbaar gebied is geen opslag van goederen, vuilcontainers e.a. 
beeldverstorende zaken toegestaan. 

Materiaalgebruik    en     Detaillering

buitengevel
blok

solitair
kantoor

patio

en/of

centrale
hof

dakrand

plint

venster in
metselwerk

geperforeerd
metselwerk

nachtelijke reclame-uit-
ing met lasers
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Vormgeving van de “glazen schijven”, de kantoorachtigenVormgeving van de bedrijfsverzamelgebouwen

dakopbouw poort/entrees gekoppeld

robuuste blokken

raampartijen koppelen tot grote erkers

ritmering en repititie

gesloten hoeken zonnepanelen als gevelbekledingcombinatie glas / baksteen
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5. Beschrijving per bouwblok, programma en opbouw

Bouwblok 1, 7, 12; de kantoorachtigen
Programma 
Op de bouwkavels worden de bedrijven met een kantoorachtig-
profiel gesitueerd. Per kavel worden 1 á 2 bedrijven ontwikkeld. 
Kantoorachtigen zijn bedrijven met een mengvorm van 
bedrijfsactiviteiten, kantoren, showroom etc. In de bedrijfsruimte 
zal voornamelijk opslag, pack/repack, assemblage e.d. plaats 
vinden. In het gebouw zal ongeveer 70% kantoorruimte en 30% 
bedrijfsruimte gerealiseerd worden. In de kantoorruimten worden 
meer techniekvoorzieningen aangelegd. Het bedrijfsgebouw moet 
toegankelijk zijn voor bestelwagens bijvoorbeeld d.m.v. dubbele 
overheaddeuren. Per bouwblok is een indicatie gegeven van het 
te realiseren programma. Het genoemde aantal parkeerplaatsen 
is inclusief de bezoekersparkeerplaatsen in de hof en langs de 
ontsluitingsweg. 
Kavel 1: 6.4002 b.v.o.; 105 parkeerplaatsen
Kavel 7: 18.000m2 bvo; 284 parkeerplaatsen
Kavel 12: 13.000m2 bvo; 225 parkeerplaatsen
Deze bedrijven hebben een relatief hoge parkeerbehoefte op een 
relatief klein terrein. Het souterrain zal geheel benut moeten worden om 
te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte. Mogelijk zal het souterrain 
vergroot moeten worden onder de hof, of zal op de begane grond een 
gedeelte voor gebouwd parkeren benut moeten worden.

Opbouw
De gebouwencomplexen worden opgebouwd uit twee onderdelen: een 
schijfachtig gebouw waarin de kantoorruimtes worden ondergebracht 
en een lager gebouwencomplex met bedrijfsruimten en kantoorachtige 
bedrijfsruimten in 2 bouwlagen. 

Het gebouwencomplex is bereikbaar voor bestelbussen en eventueel 
kleine vrachtwagens via de hof. Aan de hofzijde wordt eveneens de inrit 
voor de parkeergarage gesitueerd. De inrit en/of de laad- en losruimte 
voor de bestelbussen is aan het uiteinde van de hof, op de aangegeven 
locatie, gelegen. 

De schijf wordt als een losstaand object ontworpen. Tussen de schijf 
en de bedrijfsruimten zorgen patio’s en atria voor voldoende licht 
en lucht toetreding. Het schijfvormige gebouw krijgt een hoogte van 
5 á 6 bouwlagen met een maximale hoogte van 23 m. De breedte 
van de schijf is bij voorkeur 12m breed. Maximale breedte is 20. 
De bedrijfsruimten worden in twee lagen gebouwd. De patio op de 
begane grond zal vooral een functie krijgen als verblijfsruimte en 
representatieve ruimte. 

Voor blok 12 is geen hof beschikbaar. Dit bouwblok wordt 
georganiseerd met het principe van een expeditiehof. De auto-
ontsluiting ten behoeve van auto’s, parkeergarage, en kleine 
vrachtwagens vindt plaats op de korte kant van het bouwblok, aan de 
ontsluitingsweg. Een tweede toe- of uitgang wordt op tenminste 40 m 
uit het kruisingsvlak met de weg Treurenburg, gesitueerd. Bij voorkeur 
wordt voor de vrachtwagens een éénrichtingsverkeer circuit door 
het bouwblok aangelegd. Te hanteren boogstralen binnenbocht 9m. 
buitenbocht 13m.

Bouwblok 2; productie, en bouwblok 3, 4; logistiek 
Programma
Op deze kleinschalige kavels worden de bedrijven met een 
C-profiel gevestigd. Bouwblok 2 wordt ontwikkeld tot een 
bedrijfsverzamelgebouw in de productie en maakindustrie voor het 
midden- en kleinbedrijf. De eenheden in het bedrijfsverzamelgebouw 
variëren van 250-2.000 m2. In het gebouw wordt ongeveer 20% 
kantoor en 80% bedrijfsruimte gerealiseerd. Indicatie van het 
programma:
-7.500 m2 bvo:104 parkeerplaatsen.
De bedrijven moeten bereikbaar zijn per bestelbus, vrije hoogte 2,40m.

De bedrijven in bouwblok 3 en 4 bestaan uit 15% kantoorruimte en 
85% bedrijfsruimte. De bedrijven hebben veel parkeerruimte voor 
vrachtwagens en bestelbussen (10 tot 30) nodig. Per kavel worden 
maximaal 4 bedrijven gevestigd. Indicatie van het programma:
- kavel 3: 8.000m2 bvo: 109 parkeerplaatsen
- kavel 4: 8.000m2 bvo; 114 parkeerplaatsen

Opbouw
Deze bedrijven hebben over het algemeen wat minder behoefte aan 
representatie. Het gebouw wordt ontwikkeld in 1 a 2 bouwlagen. 
De bedrijfshal heeft een maximale hoogte van 11 m. Het gebouw 
bestaat uit bedrijfsruimten met daarop kantoren, uit twee bedrijfslagen 
boven elkaar of kantoren gestapeld in meerdere lagen. Deze relatief 
langgerekte en kleinschalige gebouwen worden ontsloten via de aan 
weerszijden gesitueerde hoven.

 bouwblok 1  bouwblok 7  bouwblok 12  bouwblok 2
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De bedrijven zijn alleen toegankelijk voor vrachtwagens zonder 
aanhangwagens. Per bedrijf wordt één keer overheaddeuren/docks 
aangelegd. Deze overheaddeuren worden geclusterd op het uiteinde 
van de hof. 
Het souterrain heeft een overmaat voor de parkeerbehoefte. 
Mogelijk kan hier aanvullend opslag of een bedrijfsfunctie ontwikkeld 
worden. Overwogen moet worden de parkeerkelder een hogere 
verdiepingshoogte te geven om te kunnen voorzien in de grote 
parkeerbehoefte van de bedrijfswagens. 
Bouwblok 4 zal wellicht als één bedrijf worden ontwikkeld. Mogelijk 
wordt hier de reinigingsdienst gevestigd. Het gebouw zal dan 
hoofdzakelijk bestaan uit een grote hal gedeeltelijk in meerdere lagen 
waarin opslag van materiaal en materieel zal plaats vinden.

Bouwblok 5; groothandel en logistiek
Programma
Op de kavel wordt een bedrijfsverzamelgebouw voor maximaal 4 
bedrijven in de groothandel en logistiek ontwikkeld. Deze bedrijven 
hebben een meer representatief karakter dan de bedrijven op de 
bouwblokken 3 en 4. Het aandeel kantoorruimte van de totale 
bedrijfsruimte bedraagt 25%. 75% is bedrijfsruimte. Indicatie van het 
programma:
- 7.000m2 bvo; 119 parkeerplaatsen

Opbouw
Conform bouwblok 2, 3 en 4.                                                                    
                                          

Bouwblok 6; groothandel
Programma
Een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven in het 
groothandelssegment voor professioneel gebruik in bijv. mode, 
medisch, kousen etc. De bebouwing heeft een representatief karakter. 
Het gebouw heeft de uitstraling van een kantoorachtige met eventuele 
showrooms. Verdeling kantoor- en bedrijfsruimtes is 35%:65%. 
Indicatie van het programma:
- 4700m2 bvo; 64 parkeerplaatsen.

Opbouw
Deze bedrijven onderscheiden zich door een meer representatieve 
bebouwing met relatief veel b.v.o.’s op een relatief klein 
bebouwingsvlak. De bedrijven zullen in 2 a 3 bouwlagen gerealiseerd 
worden. Het gehele souterrain wordt ingericht als parkeergarage. 
Dit is noodzakelijk om te voorzien in de parkeerbehoefte. Gezien de 
kleinschaligheid van het complex en het representatieve karakter is een 
expeditiehof niet nodig. Voor het overige is de opbouw gelijk aan blok 
2, 3, 4 en 5.

Bouwblok 8, 10; groothandel 
Programma
Een bedrijfsverzamelgebouw voor grootschalige bedrijven in het 
groothandelssegment. De bebouwing heeft een representatief karakter. 
Het gebouw heeft de uitstraling van een kantoorachtige met eventuele 
showrooms. Verdeling kantoor- en bedrijfsruimtes is 35%:65%. 
Indicatie van het programma:
- kavel 8: 12.600m2 bvo; 222 parkeerplaatsen
- kavel 10: 12.600m2 bvo; 223 parkeerplaatsen

Opbouw
Grootschalige gebouwcomplexen in hoofdzakelijk 2 bouwlagen, 
ontwikkeld rond een expeditiehof. De expeditiehof heeft een 
eenrichtingsverkeer en doorrijcircuit om een zo efficiënt mogelijk 
ruimtegebruik te realiseren. Parkeerkelder heeft overmaat ten opzichte 
van het kavel als geheel, en kan mogelijk gedeeltelijk benut worden 
voor bedrijfsgerelateerde functies. De expeditiehof biedt ruimte om 
bestelbussen en vrachtwagens te parkeren. Gezien de grote lengte 
van het bouwblok kan eventueel een expeditiestraat op de eerste 
verdieping gerealiseerd worden, die door middel van hellingbanen 
bereikbaar is. 

 bouwblok 3  bouwblok 4  bouwblok 5  bouwblok 6  bouwblok 8  bouwblok 10
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Bouwblok 9; bedrijfsverzamelgebouw in de bouwnijverheid
Een thema-gericht bedrijfsverzamelgebouw voor alles in de 
bouwnijverheid: tegelhandel, installatiebedrijf, elektrotechniek, gas/
water, showrooms etc., alles voor professioneel gebruik (MKB). 
In het gebouw kunnen ook onderaannemers en groothandel in de 
bouwnijverheid zich vestigen. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteit 
zullen er heel veel verkeersbewegingen van kleine bestelbussen zijn en 
is er veel parkeerruimte nodig voor deze bedrijfswagens. 
Van het gebouw is 15% kantoorruimte en 85% bedrijfsruimte. Indicatie 
van programma:
- 12.600m2 bvo; 192 parkeerplaatsen

Opbouw
Het gebouw wordt ontwikkeld als een vergelijkbaar complex als 
gebouw 8 en 10, een grootschalig gebouwcomplex in hoofdzakelijk 
2 bouwlagen, ontwikkeld rond een expeditiehof. Overwogen moet 
worden de parkeerkelder een hogere verdiepingshoogte te geven om te 
kunnen voorzien in de grote parkeerbehoefte van de bedrijfswagens. De 
expeditiehof biedt mogelijk ook ruimte om bestelbussen te parkeren. De 
expeditie en logistiek voor de bedrijven zoveel mogelijk combineren. 

Bouwblok 11; groothandel
- Een bedrijfsverzamelgebouw voor meerdere bedrijven het hogere 

segment van de groothandel en/of zakelijke dienstverlening bijv. 
ontwerp of laboratorium. Van de bedrijfsruimte is 20% kantoorruimte 
en 80% bedrijfsruimte. Indicatie programma:

- 8.300m2 bvo; 154 parkeerplaatsen

Opbouw
Verzamelgebouw met drie bouwlagen. Gezien de kleinschaligheid 
van het complex en het representatieve karakter is een expeditiehof 
niet nodig. Bevoorrading vindt plaats via inpandige loading-docks die 
gesitueerd zijn aan de achterzijde van de hof.

 bouwblok 9  bouwblok 11  legenda
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5. Bijlagen

Samenvatting bestemmingsplan-voorschriften
De bedrijfsbebouwing wordt verdeeld over 12 clusters, 12 bedrijfs-
verzamelgebouwen. Voor de accenten wordt een minimale en 
een maximale bouwhoogte gehanteerd van 15 en 20 meter. In de 
overige deelgebieden mogen gebouwen worden opgetrokken van 
minimaal 8 tot maximaal 10 meter. De genoemde minimale en 
maximale bouwhoogten kunnen door middel van een binnenplanse 
vrijstellingsprocedure met maximaal 3m worden onder- of 
overschreden. In de bouwvergunningsprocedure zal rekening moeten 
worden gehouden met een extra proceduretijd van 4 weken.
In het bestemmingsplan zijn bouwvlakken aangegeven waarbinnen 
de bebouwing dient te worden gerealiseerd. Tussen de bebouwing 
zijn hoven gesitueerd. De situering en maatvoering van de hoven 
en de bouwkavels kunnen worden verschoven door middel van een 
binnenplanse vrijstellingsbepaling.

De vrijstellingen worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. 
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