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Uitzonderingen
De bovengenoemde percentages mogen afwijken indien dit 
ten goede komt aan het gewenste stedenbouwkundige en 
architectonische beeld.
Gevels dienen over de volledige basishoogte te worden 
opgetrokken. Verspringingen in de basisbebouwing worden niet 
meegerekend als bebouwing in de rooilijn, tenzij de verspringing 
ondergeschikt is ten opzichte van de hoofdmassa. Daarbij wordt 
gedacht aan een hoogte van maximaal 40% van de basishoogte 
en een breedte van alle verspringingen tezamen die kleiner is 
dan 30% van de gevellengte die in de rooilijn is gesitueerd.
Verspringingen binnen 0,5 meter vanaf de rooilijn, worden 
beschouwd als bebouwing in de rooilijn.
Naast kleine overkragingen (niet groter dan 0,5 meter) is 
het toegestaan overstekken te realiseren ten behoeve van 
zonwering. De overstekken mogen tot maximaal twee meter 
buiten de rooilijn worden gerealiseerd.

6. Kleur en materiaalgebruik

Kleur en materiaalgebruik spelen een belangrijke rol in dit 
bedrijvenpark. Het is ingezet als middel om enerzijds de 
samenhang tussen de bedrijfsbebouwing te versterken, 
anderzijds als middel om de eigen identiteit van het bedrijf te 
kunnen uiten. Kleur en materiaalgebruik zijn om deze reden 
gekoppeld aan de situering van de gevels. 

Basisbebouwing in de rooilijn
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Metaal en glas in de rooilijn

Diversiteit achter de rooilijn
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De afmetingen van de bouwblokken in het bedrijvenpark zijn 
enigszins vergelijkbaar met de even verderop gelegen ‘kloosters’ 
in de Vlietdijkzone. In tegenstelling tot de donkere, bakstenen 
wooncomplexen is gekozen voor een kleur- en materiaalgebruik 
dat een sterke relatie heeft met bedrijfsbebouwing. Kleuren en 
materialen die een industrieel, high tech uiterlijk oproepen zoals 
metaal en glas. Daarbij gaat de voorkeur uit naar ongekleurd, 
transparant of semi-transparant materiaalgebruik. 

Metaal(achtige) en glas(achtige) materialen worden toegepast 
voor de gevels die het meest bepalend zijn in het beeld van het 
bedrijventerrein. Dit zijn de gevels op, of binnen vijf meter achter 
de rooilijn. Om de samenhang te versterken dienen de randen 
van de bebouwing bij voorkeur gesloten te zijn. 
De bebouwing die meer dan vijf meter achter de rooilijn is 
gesitueerd, mag daarentegen in elk materiaal of kleur worden 
gerealiseerd. Baksteen, gecoat metaal, hout, vrijwel alles is 
toegestaan mits er een duurzame, kwalitatief hoogwaardige 
gevel wordt gerealiseerd. Dit betekent dus ook dat er gekozen 
kan worden voor het toepassen van metaal en glas. Contrasten 
binnen de bebouwing zijn wenselijk maar niet verplicht. 

Duurzaamheid en kwaliteit zijn thema’s die voor het gehele 
bedrijvenpark gelden. Zowel het stedenbouwkundig plan als 
het inrichtingsplan voor de openbare ruimte zijn erop gericht 
een bedrijventerrein te realiseren dat ook op de langere termijn 
zijn waarde behoudt. Ook in de architectonische uitwerking 
wordt duurzaamheid en kwaliteit nagestreefd. Dit betekent 
dat er een extra inspanning en creativiteit wordt verlangd van 
zowel de architect als opdrachtgever. Dit zal met name tot uiting 
komen in de detaillering van de gebouwen. Zo dienen o.a. 
aansluitingen van gebouwdelen, overgangen van gevel naar 
dakvlak, hoekoplossingen, het inpassen van ramen en de wijze 
waarop het hemelwater wordt afgevoerd met grote aandacht 
voor detaillering te worden vormgegeven. Daarnaast dient het 
materiaalgebruik te voldoen aan het Nationaal Pakket Duurzaam 
Bouwen Utiliteitsbouw. Dit betekent o.a. dat schadelijk uitlogende 
materialen zoals (ongecoat) lood, zink, koper, bitumen en 
verduurzaamd hout niet zijn toegestaan. Als uitgangspunt geldt 
het Plusniveau.

De marktpartijen zullen bij de uitwerking van de bouwplannen 
dienen te voldoen het plusniveau van het Bossche Basispakket 
Duurzame ontwikkeling Werkgebieden. Dit betekent dat van 
het Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw alle vaste 
maatregelen, alle kostenneutrale maatregelen en van minimaal 
een thema 30% van de variabele maatregelen worden toegepast. 
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Het streven is erop gericht van drie thema’s 30% van de variabele 
maatregelen gerealiseerd te krijgen. Vanwege de aanleg van een 
verbeterd gescheiden rioolstelsel met maximale afkoppeling is er 
een verbod op het gebruik van schadelijke uitlogende materialen 
zoals (ongecoat) lood, zink, bitumen en verduurzaamd hout.

Voor de openbare ruimte is een duurzaam pakket in ontwikkeling. 
Het materiaalgebruik voor de inrichting van zowel de openbare 
ruimte als de openbaar toegankelijke ruimte dient te worden 
afgestemd op dit pakket.

Welstandscriteria
• De gevels op, of binnen vijf meter achter de rooilijn dienen te 

bestaan uit glas(achtig) en metaal(achtig) materiaal.
• De bebouwing die meer dan vijf meter achter de rooilijn 

is gesitueerd, mag daarentegen in elk materiaal of kleur 
worden gerealiseerd.

• In het ontwerp dient grote aandacht te worden besteed aan 
de detaillering.

7. Oriëntatie en uitstraling

De Groote Vliet wordt omringd door wegen, recreatieve routes 
en groenzones waardoor er vrij zicht is op dit bedrijvenpark. 
Dit betekent dat er veel aandacht moet worden besteed aan 
de uitstraling van de aan de buitenranden gelegen gevels. 
Achterkantsituaties dienen te worden voorkomen. Gestreefd 
wordt naar het toepassen van kwalitatief hoogwaardige gevels 
met zoveel mogelijk (semi-)transparant glas en entrees waardoor 
er een zekere mate van levendigheid wordt uitgestraald. De 
levendigheid wordt vergroot door aan deze zijden werk- of 
verblijfsfuncties te situeren zoals de kantoorruimtes, de receptie 
en de kantine. 

Transparantie langs de randen
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Toegangen voor expeditieverkeer en parkeren worden in het 
ontwerp van de gevel meegenomen, mits deze kwalitatief kunnen 
worden ingepast. Als er sprake is van open toegangen dienen 
deze elders te worden gesitueerd, aan de tussenstraten die 
buiten het bedrijventerrein niet direct zichtbaar zijn. Daarnaast 
worden er eisen gesteld ten aanzien van opslag, vuilcontainers, 
ed.

De bedrijfsbebouwing is gesitueerd langs een schegvormige 
groenzone die zal worden ingericht als parkzone en 
bergingsgebied voor regenwater. Ten zuiden van de groenzone 
is de hoofdas gelegen waaraan de ontsluitingslus is gekoppeld. 
De hoofdas vormt tevens de toegang naar het naastgelegen 
honk- en softbalcomplex. De gevels gesitueerd aan beide zijden 
van de hoofdas dienen een kwalitatief hoogwaardige uitstraling 
te krijgen. Voor deze gevels gelden dezelfde eisen als de gevels 
aan de buitenranden van het bedrijvenpark. De gevels gelegen 
aan de tussenstraten hoeven minder op de openbare ruimte 
te zijn gericht, maar ook hier mogen geen achterkantsituaties 
ontstaan. 

De binnenzijden van de bouwblokken zoals patio’s, 
expeditiehoven, laad/losstraten etc. zijn vrij qua vormgeving. Het 
functionele gebruik staat hier voorop, tenzij deze zijden zichtbaar 
zijn vanuit de openbare ruimte.

Laad- en losvoorziening als 
onderdeel van het ontwerp

Uitstraling bij voorkeur 
ook ‘s nachts
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Welstandscriteria
• De bedrijfsbebouwing dient voornamelijk te zijn georiënteerd 

op de buitenranden van het bedrijvenpark en het 
schegvormige park. 

• Achterkantsituaties in het zicht vanuit de openbare ruimte 
moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. 

• Toegangen voor expeditieverkeer en parkeren dienen op 
een kwalitatief hoogwaardige manier in het ontwerp van de 
gevel worden meegenomen. 

8. Expeditie en parkeren 

Het laden en lossen van goederen wordt binnen het bouwvlak 
opgelost, zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare ruimte. 
Per bouwblok kan gekozen worden voor een expeditiehof, een 
expeditiestraat, loading docks of een combinatie van deze 
mogelijkheden.
Inpandige loading docks zijn uit oogpunt van intensief 
ruimtegebruik en flexibiliteit te prefereren boven binnenhoven 
en binnenstraten. Ook voor het bedrijf zelf biedt het voordelen. 
Bedrijven binnen een bouwblok kunnen op deze manier volledig 
onafhankelijk van elkaar functioneren. Loading docks kunnen 
op elke plek in de gevel worden opgenomen mits dit op een 
kwalitatief hoogwaardige manier gebeurt. Loading dock en gevel 
vormen één geheel, zowel in architectuur als materialisering. 

Toegangen naar een expeditiehof of -straat zijn bij voorkeur 
gelegen aan de tussenstraten. Indien de toegang is gelegen aan 
de hoofdas of aan de buitenranden van het bedrijvenpark dient 
deze te worden afgesloten met een poort of hekwerk. 

Inpandig laden en lossen

Laden en lossen via een 
binnenhof
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Het parkeren wordt, net zoals de expeditie, volledig binnen 
het bouwvlak opgelost. Dit geldt zowel voor particuliere auto’s 
als voor bedrijfsauto’s: bestelbussen, vrachtwagens, ed. 
Parkeren in de openbare ruimte is in principe niet toegestaan. 
Parkeervoorzieningen zijn op verschillende manieren in te passen. 
In (half)verdiepte parkeerkelders, inpandige parkeerlagen of op 
het dak. Daarnaast kan er in beperkte mate ook op het maaiveld 
geparkeerd worden: op het binnenterrein, indien er voldoende 
ruimte is. Of langs de tussenstraten, onder opgetilde bebouwing. 
Dit mag echter niet ten koste gaan van de gewenste uitstraling 
(‘geen achterkantsituatie’) of de expeditie.
Indien er gekozen wordt voor halfverdiept parkeren dan dient de 
plint die hierdoor ontstaat, onlosmakend onderdeel te zijn van 
het architectonische beeld.

Parkeervoorzieningen moeten daar waar wenselijk multifunctioneel 
gebruikt kunnen worden, uitwisselbaar voor meerdere 
gebruikersgroepen. Op deze wijze kunnen piekmomenten beter 
worden opgevangen. Zo kent de autobranche en de bouwmarkt 
een piekmoment in het weekend en de overige bedrijvigheid een 
piekmoment tijdens kantooruren.

Welstandscriteria
• Zowel het parkeren als de expeditie dient zoveel mogelijk 

binnen het bouwvlak te worden opgelost, uit het zicht van de 
openbare ruimte.

• Hekwerken en poorten dienen bij voorkeur 5 meter achter de 
rooilijn te worden gesitueerd, tenzij ze integraal onderdeel 
vormen van het architectonisch ontwerp.

Inpandig parkeren

parkeren op het dak
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9. Reclame

Ondanks de beeldkwaliteiteisen die gesteld worden om de 
samenhang binnen het bedrijvenpark De Groote Vliet te 
bevorderen, zijn er diverse mogelijkheden voor de individuele 
bedrijven om zich te profileren. Een uitgesproken architectuur, 
bijzondere detaillering en materiaalgebruik. Subtiele verschillen 
in de gevels binnen vijf meter in de rooilijn, terugliggende gevels 
met een geheel eigen karakter. 

Reclame is een heel directe manier om de bedrijfsidentiteit te 
uiten. Elk bedrijf heeft de mogelijkheid om reclame op te nemen 
in de bebouwing.  Het toepassen van reclame is echter aan regels 
gebonden. Deze regels zijn verwoord in de Reclamebeleidsnota 
’s Hertogenbosch die op 17 december 2002 door de Raad 
is vastgesteld. In de Reclamebeleidsnota zijn de volgende 
doelstellingen geformuleerd:

• Reclame dient te passen in de (bestaande) architectuur en 
stedenbouw, in plaats van daar de aandacht vanaf te leiden 
of er zelfs afbreuk aan te doen.

• Afmeting, vorm, materiaal, lichtgebruik en kleur van de 
reclame moeten in de beleving ondergeschikt blijven aan, 
en in harmonie zijn met, de architectuur van de gevel en de 
gevelwand waarop ze worden aangebracht.

• Zowel de gemeente als de ondernemers dienen in de 
openbare ruimte zeer terughoudend met reclame omgaan.

• Behalve het verbeteren van de kwaliteit wordt tevens 
gestreefd naar het verminderen van de hoeveelheid en de 
oppervlakte aan reclame-uitingen.

De doelstellingen zijn verwerkt tot een overzicht met 
toetsingscriteria. 

In het bedrijvenpark De Groote Vliet wordt gestreefd naar het 
toepassen van reclame die integraal onderdeel is van het 
architectonische ontwerp. De reclame-uiting dient bij voorkeur in 
de gevel te worden opgenomen. Dit is mogelijk door de reclame 
op een bijzondere manier in de gevel in te passen of door de 
gehele gevel op een subtiele manier als reclame-uiting vorm te 
geven. Het laatste geval betekent een afwijking van de richtlijnen 
in de reclamebeleidsnota. In artikel 15 van de reclamebeleidsnota 
is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor B&W. Hiervoor is 
tevens een positief advies van de welstandscommissie en de 
supervisor vereist.
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Losse bebording en lichtreclame op, aan of bij de bebouwing 
moet worden voorkomen. Een uitzondering is de gezamenlijke 
bebording in de huisstijl van het bedrijvenpark, zoals de 
bewegwijzering die bij de entree van het bedrijvenpark zal 
worden geplaatst. Ook voor de individuele reclame-uitingen 
wordt gestreefd naar een huisstijl. Door de prominente ligging 
aan de entree geldt dit met name voor de showrooms. 
De reclame-uiting mag niet boven de maximaal toegestane 
bouwhoogte uitsteken.

Welstandscriteria
• Reclametoepassingen dienen bij voorkeur integraal 

onderdeel te zijn van het architectonische ontwerp. Er wordt 
gestreefd naar het opnemen van de reclame-uiting in de 
gevel.

• Losse bebording en lichtreclame op, aan of bij de bebouwing 
moet worden voorkomen.

10. Technische ruimtes en voorzieningen, afvalinzameling

De uitstraling van een bedrijventerrein wordt voor een groot deel 
bepaald door de wijze waarop met de opslag van goederen en 
afvalvoorzieningen wordt omgegaan. Belangrijk is het zicht vanaf 
de openbare ruimte. Losse pallets met goederen, vuilcontainers, 
afval en andere beeldverstorende elementen mogen niet zichtbaar 
zijn in of vanaf de openbare ruimte. Voor deze elementen geldt 
dat ze opgenomen dienen te worden in afsluitbare ruimtes die 
onderdeel zijn van de bedrijfsbebouwing. In tegenstelling tot 
de rest van de bebouwing is voor dergelijke voorzieningen een 

Reclame als integraal onderdeel 
van de gevel
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transparant of semi-transparant materiaalgebruik niet toegestaan. 
Hekwerken, poorten of andere open gevels zijn toegestaan op 
minimaal 5 meter achter de rooilijn, tenzij zij integraal onderdeel 
zijn van het architectonisch ontwerp.

Ook technische ruimtes en installaties dienen zorgvuldig in het 
architectonische beeld te worden ingepast. Dit is mogelijk door 
ze uitdrukkelijk in het beeld, in de architectuur op te nemen of 
door ze weg te werken achter gesloten gevels. Installaties op het 
dak kunnen weggewerkt worden door voldoende afstand in acht 
te nemen ten opzichte van de dakrand. Daarbij wordt gedacht 
aan een afstand die gelijk of groter is dan de hoogte van de 
installatie. 

Voorzieningen ten behoeve van openbare nutsbedrijven zullen 
zoveel als mogelijk in de bebouwing worden opgenomen. Hiervan 
wordt alleen afgeweken indien technische of veiligheidseisen in 
het geding komen. Per bouwblok dient daarom rekening te worden 
gehouden met een (al dan niet inpandige) nutsvoorziening, 
bereikbaar vanaf de openbare weg. De overige voorzieningen 
worden bij voorkeur in één ontwerp, in één bouwwerk in de 
openbare ruimte opgenomen.

Welstandscriteria
• Losse pallets met goederen, vuilcontainers, afval en andere 

beeldverstorende elementen mogen niet zichtbaar zijn in of 
vanuit de openbare ruimte. 

• Technische ruimtes, nutsvoorzieningen en installaties 
dienen zorgvuldig in het architectonische beeld te worden 
ingepast.

technische voorzieningen 
geconcentreerd op het dak


