
�

Beeldkwaliteitplan

Bedrijventerrein 
Echelpoel III
Weerselo 



�

Colofon
SAB Arnhem B.V.
Bezoekadres:
Frombergdwarsstraat 54
6814 DZ  Arnhem
Correspondentieadres:
Postbus 479
6800 AL Arnhem

T  (026) 3576911
F  (026) 3576611
I  www.sab.nl
E arnhem@sab.nl

Beeldkwaliteitsplan Echelpoel III Weerselo
Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland
Projectnummer: 90967
juni 2012

SAB Arnhem B.V.
Arjan van der Laan

Bronvermelding beeldmateriaal:
SAB Arnhem
H2 Panoramafotos: http://demo.drupsteen.com/weerselo
IAA Architecten



�

Inhoud
1 Algemeen                 5
 1.1  Aanleiding
 1.2  Doel en juridische status
 1.3  Opzet beeldkwaliteitplan

2 Ruimtelijke analyse huidige situatie    7
 2.1  Locatie
 2.2  Kenmerken 

3 Stedenbouwkundig ontwerp    11
 3.1  Stedenbouwkundige uitgangspunten  
 3.2  Stedenbouwkundig plan

4 Beeldkwaliteitseisen     17
 4.1  Ambitie
 4.2  Beeldkwaliteit openbare ruimte
 4.3  Beeldkwaliteit bedrijven deelgebied `Rand’
 4.4 Beeldkwaliteit bedrijven deelgebied `Midden’



�



�

1.1 Aanleiding
De gemeente Dinkelland heeft het voornemen om het bestaande bedrijventerrein Echelpoel  I 
& II bij Weerselo uit te breiden met Echelpoel III. Deze uitbreiding grenst aan de zuidoostelijke 
zijde van het bestaande bedrijventerrein. 

1.2 Doelstellingen en juridische status
Dit beeldkwaliteitplan geeft aan op welke manier en onder welke voorwaarden Echelpoel 
III gerealiseerd kan worden. Het legt de stedenbouwkundige en architectonische 
kwaliteitsuitgangspunten vast alsmede de randvoorwaarden voor de inrichting van de 
openbare ruimte. 

Het beeldkwaliteitplan heeft als doel te komen tot een hoogwaardig plan met samenhang 
tussen de bebouwing onderling, tussen de bebouwing en de openbare ruimte en tussen het 
plangebied en het omliggende buitengebied. 

Het beeldkwaliteitplan is het toetsingskader voor de ruimtelijke uitwerking van Echelpoel III en 
vervangt de welstandsnota voor dit plangebied. Dit toetsingskader wordt gehanteerd door de 
gemeente Dinkelland en door de stadsbouwmeester bij de beoordeling van de plannen. Ook 
geldt dit document als inspiratiedocument voor architecten en gemeente ten aanzien van de 
inrichting en uitstraling van Echelpoel III.

Dit beeldkwaliteitplan is niet bedoeld als blauwdruk. Het geeft wel duidelijk richting aan de 
planvorming. Alternatieve en afwijkende plannen zijn bespreekbaar, mits ze voldoen aan 
de ambitie van het beeldkwaliteitplan en aansluiten op de achterliggende bedoelingen en 
randvoorwaarden zoals in het beeldkwaliteitplan zijn omschreven en ze tevens als positief 
worden beoordeeld door de stadsbouwmeester.   

De getoonde referentiebeelden zijn bedoeld als sfeerbeelden. De tekst is leidend, 
referentiebeelden kunnen daar op onderdelen van afwijken. 

1  Algemeen
1.3 Opzet beeldkwaliteitplan
Het voorliggend beeldkwaliteitplan start met een ruimtelijke verkenning van het plangebied. 
Deze analyse vormt de basis voor de stedenbouwkundige uitgangspunten en het 
stedenbouwkundige plan. Ten slotte wordt de gewenste beeldkwaliteit uiteengezet door 
middel van beoordelingscriteria. 
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Locatie bedrijventerreinen Echelpoel I, II & III. Foto’s van het projectgebied Echelpoel III              Bron: http://demo.drupsteen.com/weerselo/

Echelpoel III
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Echelpoel I
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              deurningerstraat

Eesmedenbeek
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2.1 Begrenzing
Het projectgebied Echelpoel III is ongeveer 5,5 ha en ligt aan de zuidzijde van de kern 
Weerselo. Dit gebied vormt onderdeel van het totale bedrijventerrein Echelpoel (I & II), dat 
aan de noordwestzijde ervan grenst. Het bestaande terrein heeft een grote diversiteit aan 
bedrijven van de 1e tot en met de 3e milieucategorie. Aan de noordoostzijde wordt het 
projectgebied begrensd door de N343 en aan de oostzijde door de Deurningerstraat. 

2.2 Kenmerken
Het projectgebied bevindt zich in het essen- en kampenlandschap. Dat is goed te zien 
aan de opgaande beplanting op overgangen van hoog naar laag, de afwisseling in 
openheid en beslotenheid, de aanwezigheid van kleine boscomplexen, houtwallen en 
eikenhakhoutbossen, het erf als onderdeel van het omliggend landschap en erfbeplanting 
in de vorm van kleine bosjes, houtsingels, hagen en solitaire bomen (aansluitend op het 
omgevingsgroen - zachte erfafscheiding).

Andere kenmerken zijn de vele karakteristieke hoogteverschillen in het maaiveld, de 
kamerstructuur van het landschap - de vele houtwallen, bosschages en bomenlanen-, de 
zijtak van de Esmedenbeek, de onregelmatige verkaveling en de bestaande bebouwing.

Opvallend is de houtwal ten noorden van Echelpoel III. Deze houtwal benadrukt de 
onregelmatige vorm van de verkaveling als ook de kamerstructuur van het landschap. 
Echelpoel III is in de huidige situatie open van karakter waardoor er zicht ontstaat op het 
achterland met haar vele hoogteverschillen. De enige beplanting vormt het driehoekig 
bosperceel in het noorden van het gebied en de toegepaste erfbeplanting bij bestaande 
bebouwing.

De bestaande tak van de Esmedenbeek, de ‘Loohuisleiding’, loopt dwars door Echelpoel III. 
Ten zuiden van het projectgebied loopt tevens de Esmedenbeek.

Het huidige bedrijventerrein Echelpoel II heeft nagenoeg geen groen en kent nauwelijks 
doorzichten naar het achterliggende agrarische landschap. De percelen die momenteel 
onbebouwd zijn worden in gebruik genomen door aangrenzende bedrijven als opslag. 

2  Ruimtelijke analyse

Bebouwing
De bestaande bedrijven op Echelpoel II hebben een wisselende uitstraling door het 
ontbreken van samenhang, door de omvang van de bedrijven ten aanzien van de geringe 
grootte van de kavels, door de aanwezigheid van opslagruimte aan de voor- en/of zijkant 
van de kavel en tenslotte door de beperkte toepassing van prive-groen.

De bestaande bebouwing in Echelpoel III wordt vervangen. 

Ontsluiting
In het kader van de aanleg van de oostelijke rondweg zal op de kruising van de 
Deurningerstraat en de N343 een rotonde worden aangelegd.

Het bestaande bedrijventerrein wordt ontsloten door een doodlopende weg met een lus op 
het eind. 



� Het gebied kent vele karakteristieke hoogteverschillen

FOTO’S BESTAANDE SITUATIE

De houtwal ten noorden van Echelpoel III benadrukt de kenmerkende onregelmatige verkaveling en de kamerstructuur

In het projectgebied is bebouwing aanwezig met daaromheen de kenmerkende erfbeplanting

Het driehoekig bosperceel in het noorden van Echelpoel III



�Het bedrijventerrein Echelpoel II heeft nagenoeg geen groen Ongebouwde percelen worden als opslagplaatst gebruikt

De infrastructuur van Echelpoel III dient aan te sluiten op de nu doodlopende weg van Echelpoel IIDe opslagruimtes aan de voor/ en-of zijkant geven een slordige uitstraling langs de weg

FOTO’S BESTAANDE SITUATIE
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3.1 Stedenbouwkundige uitgangspunten
In  de `Structuurvisie Weerselo - Een schaalsprong voor Weerselo’ (gemeente Dinkelland, 
2008) is aangegeven dat de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein moet leiden 
tot  een versterking van de leefbaarheid en economie van Weerselo. Ten aanzien van de 
vormgeving   stelt de Structuurvisie hoge eisen aan de landschappelijke inpassing. Een 
groene uitstraling en een hoge beeldkwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte wordt 
nagestreefd.

Het stedenbouwkundige plan moet passend zijn op deze locatie, aansluiten op het huidige 
bedrijventerrein (Echelpoel II), en tegenmoet komen aan de eisen van de toekomstige 
gebruikers (milieucategorie 1 t/m 3). Samenhang tussen Echelpoel II en Echelpoel III dient 
nagestreefd te worden. De gemeente stelt, mede vanwege de ligging van het plangebied 
aan de rand van het dorpslichaam, hoge eisen aan de na te streven beeldkwaliteit van 
Echelpoel III en wil deze leidend laten zijn voor de komende kwaliteitslag van Echelpoel II. 
De kavelgrootte dient flexibel ingedeeld te kunnen worden. 

Tevens moet het plan duurzaam zijn. Dat moet onder andere tot uitdrukking komen in 
de landschappelijke inpassing, het waterbeheer en de infrastructuur, maar ook in het 
materiaalgebruik. 

Een heldere ontsluiting is van wezenlijk belang. Deze dient aan te sluiten op zowel de route  
door Echelpoel II als op de geplande rotonde ten oosten van het projectgebied. De wegen 
dienen allen geschikt te zijn voor vrachtverkeer.

Parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Groen & water
Ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing wordt ingezet op het benadrukken 
van de kamerstructuur, door het toepassen van groenelementen in de openbare ruimte en 
door erfbeplanting met inheemse beplanting (haag op overgang prive-openbaar, siergroen 
en solitaire bomen aan voorkant en daar waar opslagplaats grenst aan groengebied 
houtwallen, struiken of bomensingels).

3  Stedenbouwkundig ontwerp

Bebouwing
Er dient veel aandacht te worden gegeven aan de situering van de bebouwing aan de rand 
van het gebied. De bebouwing dient naar het buitengebied toe gericht te zijn. 

Flexibiliteit in de kavelindeling dient onderdeel uit te maken van het plan. 

Er zullen geen kavelbrede inritten mogen komen en inritten zullen zo veel mogelijk 
gekoppeld worden om zo de hoeveelheid verharding te verkleinen. Parkeren zal gebeuren op 
eigen terrein, net als laden en lossen. Opslagruimtes zullen uit het zicht komen te liggen.



��

Arnhem

gemeente

schaal : tekening nr. :datum : project nr. :

Bedrijventerrein Echelpoel III Weerselo
1 : 1000 27-06-2012 90967 13073b

Dinkelland
inrichtingsschets



��

3.2 Stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan gaat uit van een duidelijke route die aantakt op de  
ontsluitingsweg van Echelpoel II. De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein wordt 
gerealiseerd op de kruising van de Deurningerstraat met de N343 Bisschopstraat/
Lemselosestraat die in het kader van de aanleg van de oostelijke rondweg zal worden 
aangelegd als een rotonde. 

Binnen het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met één mogelijke doorsteek 
naar het eventueel aan te leggen Echelpoel IV, ten noorden van het plangebied. Deze 
doorsteek zal in eerste instantie als groen ingericht worden.

Binnen het plangebied zijn twee wegprofielen. De noordelijke weg krijgt een profiel van 11 
meter (2 meter rabatstrook  –  6 meter weg – 3 meter rabatstrook) en de rest een profiel van 
8 meter (6 meter weg – 2 meter rabatstrook). De (noordelijke) weg zal begeleid worden door 
laanbeplanting aan één zijde, wat zorgt voor een groene en fraaie straatbeeld. Parkeren 
vindt plaats op eigen terrein.

Het grootste deel van het plangebied wordt uitgegeven als bedrijfskavels. De kavels zijn 
flexibel in te delen in formaat. De kaveloppervlakte bevindt zich grotendeels tussen de 1.000 
en de 2.000 m². 

De kavels aan de rand van het bedrijventerrein zijn naar het landschap toe gericht en vormen 
een mooie afronding van de bebouwing van Weerselo. Aan de binnenkant zijn de kavels 
naar de weg toe gericht.

De kavel kent een representatieve kant (de voorzijde met het kantoor) en een kant voor 
bedrijfsruimte en opslag (de achterzijde van de kavel, uit het zicht).
 
De kavel wordt aan de zijde van de openbare ruimte begrenst door een haag. Achter de 
haag is er ruimte om parkeren op eigen terrein mogelijk te maken. 

Er zullen geen kavelbrede inritten komen. In plaats daarvan zullen inritten zo veel mogelijk 
gekoppeld worden om zo de hoeveelheid verharding te verkleinen. Laden en lossen vindt 
plaats op eigen terrein.
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Landschappelijke inpassing 
Bij de inrichting van het bedrijventerrein staat de landschappelijke inpassing voorop, 
aangezien het terrein de afronding vormt van de bebouwing van Weerselo ten opzichte van 
het buitengebied. 

De landschappelijke inpassing vindt plaats middels verscheidene ingrepen. 

Ten eerste zal de aanwezige houtwal ten noorden van het plangebied behouden blijven. 
Deze vormt een fraaie rand met het noordelijk gelegen gebied en verankert het geplande 
bedrijventerrein in het landschap. Tevens benadrukt ze de onregelmatige vorm van de 
verkaveling als ook de kamerstructuur van het landschap. Hiervoor wordt 10 meter 
gereserveerd (inclusief onderhoudstrook). 

Ten tweede zal langs de bestaande tak van de Esmedenbeek, de ‘Loohuisleiding’, een 
groene zone worden aangelegd. Kenmerkende landschappelijke elementen komen hier 
terug in de vorm van bosschages  en solitaire bomen. Vanaf deze brede groene zone is een 
zichtlijn aanwezig naar het achterliggend landschap. Door het behouden van de beek en 
de aanleg van de brede groene zone wordt de relatie tussen het open gebied ten noorden 
van het plangebied en het agrarisch gebied deels behouden. Binnen het stedenbouwkundig 
plan zal een retentiegebied worden ingepast voor de berging van water uit Echelpoel II en 
III met een totale capaciteit van 0,89 ha. De Esmedenbeek en het retentiegebied zullen 
hydrologisch gescheiden van elkaar blijven.

Ten derde wordt ingezet op het benadrukken van de kamerstructuur door het toepassen van 
groenelementen in de openbare ruimte en door kavelbeplanting met inheemse beplanting. 
De randen van het bedrijventerrein zullen groen worden ingericht met streekgebonden 
heesters, solitaire bomen en boomgroepen in een schijnbaar willekeurig patroon. De 
bedrijven erachter krijgen zo een fraai groen kader. 
 
Fasering
Binnen het stedenbouwkundig ontwerp is er ruimte voor een gefaseerde uitgifte. 
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Streekeigen beplanting
Het toepassen van streekeigen beplanting draagt bij aan de verankering van een 
kavel in het landschap. In algemeenheid kan gesteld worden dat aan de kantoorzijde 
(voorkant) hagen en siertuinen te vinden zijn en aan de bedrijfspandzijde (achterzijde) 
de houtwallen, struiken en boomsingels. 

Hagen
De siertuin wordt door hagen van beuk of haagbeuk afgeschermd. 

Houtwallen
Algemene soorten in alle houtwallen zijn eik, ruwe berk, meidoorn en veldesdoorn. 
Specifiek voor het essen- & kampenlandschap zijn de soorten lijsterbes, hazelaar, 
hondsroos, vuilboom, gelderse roos en hulst voor. Houtwallen kunnen goed worden 
toepast als erfafscheiding en langs bedrijfspanden.  

Struiken 
In de lagere delen waar de bodem wat natter is komen met name sering, 
boerenjasmijn en bessenstruiken voor. Op de wat drogere bodems komt naast deze 
soorten ook hulst voor.

Bomen
Rond het kantoor staan een of twee bomen zoals een kastanje, linde of notenboom. 
Is men op zoek naar kleinere bomen dan vormen berken of fruitbomen een goed 
alternatief. Langs de toegangsweg tot de kavels staan solitaire eiken of eiken in 
groepen. Deze kleine bosjes versterken het landschap. Langs bedrijfspanden kunnen 
singels van bomen voor verankering in het landschap zorgen.

Beekbegeleidende beplanting
Op kavels die grenzen aan een beek kunnen soorten als grauwe wilg en inlandse 
vogelkers rond de beek bijdragen aan de verankering van de kavel in het landschap.
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4.1 Ambitie
Het streven is te komen tot een bedrijventerrein waarin het ambitieniveau ten aanzien van 
de architectuur en landschappelijke inpassing hoog ligt. Een bedrijventerrein met een eigen 
identiteit, herkenbaar ten opzichte van de andere bedrijventerreinen in Weerselo. En een 
bedrijventerrein met een sterke samenhang tussen de bebouwing onderling, tussen de 
bebouwing en de openbare ruimte en in de openbare ruimte als geheel. 

Het beeld van het bedrijventerrein wordt bepaald door de samenhang in de hoofdvorm van 
gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, maar ook door subtiele verschillen. 
De openbare ruimte is bepalend voor de architectuur van de bebouwing die daaraan 
grenst. Daarom wordt in dit beeldkwaliteitplan eerst de inrichting van de openbare ruimte 
beschreven, en vervolgens de randvoorwaarden voor de uitstraling van de aangrenzende 
bebouwing en de inrichting van de percelen. 

Het beeldkwaliteitplan stelt eisen aan inrichting en architectuur. Deze eisen hebben een 
directe relatie met de ligging in het plangebied. Echelpoel III is ten aanzien van beeldkwaliteit 
in te delen in twee zones. De eerste zone bevindt zich aan de rand van het plangebied en 
zal, gezien de functie van entree van Weerselo, een uitgebreidere set aan randvoorwaarden 
meekrijgen.  De tweede zone ligt aan de binnenkant van het bedrijventerrein. De 
beeldkwaliteiteisen voor deze zone zullen lichter van aard zijn. 

4.2 Beeldkwaliteit openbare ruimte
Aantakking op landschap
De openbare ruimte heeft een visuele relatie met het groene landschap waaraan ze grenst. 
Landschappelijke kenmerken uit de omgeving worden in het gebied doorgezet (zie kader 
‘Streekeigen beplanting’ op de pagina hiernaast). 

Groene recreatieve ruimte langs esmedenbeek en retentiegebieden
De Loohuisleiding die door het gebied loopt wordt behouden en komt in een open ruimte 
tussen de kavels door te liggen. De totale profiel van de Loohuisleiding is minimaal 13 meter 
breed (8 meter beek en 5 onderhoudsstrook). 

4  Beeldkwaliteiteisen

De vormgeving van het groen is ingetogen en landelijk van karakter. De beplanting 
streekgebonden, waaronder grauwe wilg en inlandse vogelkers.

Wegbeplanting
De wegen in het gebied worden aan beide kanten begeleid door rabatstroken. Deze 
worden ingericht met klinkers en groen in de vorm van verspreidstaande bomen. De 
rabatstroken hebben een breedte van 2 of 3 meter. Uitzondering hierop vormen de wegen 
die grenzen aan het landschap. Daar zal slechts aan de bebouwingskant een rabatstrook 
komen te liggen. Daar waar achterkant van percelen grenst aan de openbare ruimte komen 
houtwallen, struiken of bomensingels te staan.

Straatverlichting
Bij de bepaling van de verlichting en de plaatsing van lichtmasten zullen aspecten als 
veiligheid, sociale veiligheid, lichthinder, lichtvervuiling en energiebesparing een belangrijke 
rol spelen. Lichtmasten worden in de groenstroken geplaatst.
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bedrijfsbebouwing Deurningen, hoofdvorm met kap

bedrijf met schuine kap en combinatie metselwerk/hout in Oldenzaal kantoor en werkplaats Den Ham, hoofdvorm met kap (beeld: IAA)groen in combinatie met parkeren
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4.3 Beeldkwaliteit bedrijven deelgebied R̀and’
Omdat het buitengebied kleinschalig en waardevol is, wordt de bebouwing langs de rand 
van het bedrijventerrein zorgvuldig  ingepast. De bedrijven in dit deelgebied krijgen een 
meer natuurlijke uitstraling, met elementen die refereren aan de bebouwing in het omlig-
gende landschap.

Situering en massa 
De representatieve gevels zijn georiënteerd op het aangrenzende landschap. Op 
hoeklocaties is sprake van twee voorkanten aan de openbare ruimte. Beide gevels 
worden dan representatief vormgegeven. 
Het kantoorgedeelte van de bedrijven staat in de voorgeschreven rooilijn, op 10 
meter van de voorste kavelgrens. Achter de representatieve kantoorruimte wordt de 
bedrijfsruimte gerealiseerd.
Er is sprake van een eenvoudige vierkante of rechthoekige hoofdvorm van bebouwing.
Het kantoorgebouw heeft een schuine kap en de bedrijfshal een plat dak. 

Architectuur
De architectuur van het kantoorgebouw is zorgvuldig en fraai, met speciale aandacht 
voor details, zoals entrees, hoekoplossingen, ramen en dakranden. De architectuur 
is dusdanig dat een verantwoorde overgang naar het buitengebied mogelijk wordt 
gemaakt.
Entrees worden herkenbaar vormgegeven.
De uitstraling van het kantoor is dominant ten opzichte van de uitstraling van de loods. 

Materiaal en kleurgebruik
De gevels van de kantoren bestaan in hoofdzaak uit baksteen eventueel in combinatie 
met (duurzaam FSC) hout ter accentuering van het landelijk karakter. 
De kleur van met metselwerk bestaat uit aardetinten. Wit is niet toegestaan.
De achterliggende bedrijfsruimtes bestaan uit metselwerk of plaatmateriaal in rustige 

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Modellen met mogelijke vormen kantoor en bedrijfsbebouwing 
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kantoorgebouw op hoek met schuine kap en twee voorkanten aan openbare ruimte 

gevel van hout



��

kleuren (grijs, antraciet of zwarttinten) of hout. 

Reclame
Naamaanduidingen van het bedrijf worden ingetogen vormgegeven. Op de bouwplan-
tekeningen zal de locatie van de naamsaanduiding op de gevel en de omvang ervan 
moeten worden weergegeven. Bij voorkeur worden open letters gebruikt. Huisstijlkleuren 
en logo’s moeten passen bij de architectuur. 
Neonletters en lichtbakken zijn niet toegestaan. Verlichte open letters (doosletters) en 
bescheiden aanlichting zijn aanvaardbaar.

Buitenruimte
Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Parkeervoorzieningen voor werknemers 
of bezoekers kunnen op het voorperceel worden gerealiseerd, indien dit wordt 
gecombineerd met groenvakken. In deze groenvakken dienen streekgebonden 
boomsoorten en/of struiken worden gepland. Te denken valt aan kastanjes, lindes, 
notenbomen en kleinschalige groenelementen die karakteristiek zijn voor het essen- en 
kampenlandschap.
Op de voorste perceelsgrens staan lage hagen van beuk of liguster op de overgang van 
prive-openbaar.
Parkeren van vrachtauto’s en (buiten)opslag vindt plaats achter de bebouwing of aan de 
zijkant indien die niet grenst aan de openbare ruimte. 
Per 30 meter kavelbreedte mag maximaal 10 meter worden verhard ten behoeve van één 
of meerdere opritten. Gestreefd wordt naar een situatie waarbij de inrit aan één zijde van 
het perceel komt te liggen, aangrenzend aan de inrit van het naastgelegen perceel, om 
de hoeveelheid verharding te minimaliseren. 
Voor de voorgevelrooilijn worden geen erf- of terreinafscheidingen geplaatst die hoger 
zijn dan een meter.  
Kavels hebben een visuele relatie met het groene landschap waaraan ze grenzen middels 
de toepassing van streekeigen beplanting.

•

•

•

•

•

•

•

•
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kantoor en bedrijfshal in Raalte, kantoor verschilt in bouwhoogte en kleur/materiaal met de  loods bedrijfshal in Oldenzaal  met  inpandig, representatief  kantoor 

kantoor (metselwerk) en bedrijfshal (plaatmateriaal) in Raalte
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4.4 Beeldkwaliteit bedrijven deelgebied M̀idden’
Situering en massa 
• De representatieve gevels zijn georiënteerd op de openbare ruimte.
• Op hoeklocaties is sprake van twee voorkanten aan de openbare ruimte. Beide gevels   
worden als voorkanten (en dus representatief) vormgegeven.
• De voorgevel van de bedrijven staat in de voorgeschreven rooilijn.
• Er is sprake van een eenvoudige vierkante of rechthoekige hoofdvorm van bebouwing
 met een platte of flauw aflopende kap. 

Architectuur
• De voorgevel grenst aan de openbare ruimte en wordt representatief vormgegeven.   
 Entrees worden herkenbaar vormgegeven. 

Materiaal en kleurgebruik
• De gevels bestaan in hoofdzaak uit baksteen in aardetinten (van oranje/rood tot 
 rood/zwart), hoogwaardig plaatmateriaal (gedekte kleuren met aardetinten, zich 
 voegend in de omgeving, niet contrasterend) of hout. 
• De achterliggende bedrijfsruimtes bestaan uit metselwerk of  plaatmateriaal in rustige 
 kleuren (grijs,  antraciet of zwarttinten)of uit hout.

Reclame
• Naamaanduidingen van het bedrijf worden ingetogen vormgegeven. Op de
 bouwplan-tekeningen zal de locatie van de naamsaanduiding op de gevel en de omvang
 ervan moeten worden weergegeven. Bij voorkeur worden open letters gebruikt.    
 Huisstijlkleuren en logo’s moeten passen bij de architectuur.

Buitenruimte
• Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Parkeervoorzieningen voor werknemers
 of bezoekers kunnen op het voorperceel worden gerealiseerd, indien dit wordt
 gecombineerd  met groenvakken. In deze groenvakken moeten streekgebonden
 boomsoorten en/of struiken worden gepland. Te denken valt aan kastanjes, lindes,

 notenbomen en berken en kleinschalige groenelementen die karakteristiek zijn voor
 het essen- en kampenlandschap.
• Op de voorste perceelsgrens staan lage hagen van beuk of liguster op de overgang van
 privé naar openbaar.
• Parkeren van vrachtauto’s en (buiten)opslag vindt plaats achter de bebouwing of aan
 de zijkant indien die niet grenst aan de openbare ruimte. 
• Voor de voorgevelrooilijn worden geen erf- of terreinafscheidingen geplaatst die hoger 
 zijn dan een meter.  
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