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1 I N L E I D I N G

Links: De structuurplankaart voor het Land van Wehl.

De gemeente Doetinchem wil ten zuidoosten van de kern Wehl, langs de A18, een regionaal bedrijventerrein 
van 80 hectaren ontwikkelen. Het bedrijventerrein moet ruimte bieden voor de opvang van regionale bedrij-
vigheid binnen de Achterhoek. Daarnaast wil Doetinchem ruimte bieden voor het hervestigen van bedrijven 
die niet (meer) in woongebieden passen.

Het bedrijventerrein ligt in het “Land van Wehl”, een gebied ten zuiden en ten oosten van Wehl, waarin Doe-
tinchem ook twee andere ontwikkelingen mogelijk wil maken: 
- Een groen en waterrijk recreatief uitloopgebied tussen Wehl en de westrand van Doetinchem: het groen-

in-en-om-de-stad (GIOS) Meerenbroek;
- Een wijk voor 200 tot 400 woningen ten zuiden van Wehl, de wijk Heideslag.

Om de onderlinge samenhang tussen de drie ruimtelijke ontwikkelingen vast te leggen liet Doetinchem het 
structuurplan “Land van Wehl” opstellen. Het structuurplan geeft op hoofdlijnen kwantitatieve en kwalitatieve 
richtlijnen voor de ontwikkelingen weer.

Het voorliggende stedenbouwkundig plan is een nadere uitwerking van het structuurplan. Het stedenbouw-
kundig	 geeft	 in	 woord	 en	 beeld	 de	 specifieke	 kwantitatieve	 en	 kwalitatieve	 voorwaarden	 waaraan	 de	
inrichting van het regionaal bedrijventerrein moet voldoen. De voorwaarden vormen het toetsingskader om 
ontwikkelingen in het plangebied op kwaliteit te beoordelen. Daarnaast vormen de voorwaarden de basis 
van het bestemmingsplan, waarin vooral de kwantitatieve voorwaarden - zoals situering, maatvoering en 
soort bedrijven - aan de orde komen.

De beschrijving van het stedenbouwkundig plan begint bij het structuurplan “Land van Wehl”. Het structuurplan 
vormt de basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein. Het volgende deel  be-
schrijft de opzet van het stedenbouwkundig plan. Daarna volgen beschrijvingen van deelgebieden en van 
deelaspecten, waaronder uitgangspunten en voorwaarden voor beeldkwaliteit.

A 1 8   B E D R I J V E N P A R K

2007-11 BOEKWERK.indd   5 16-11-2009   9:50:54



G E M E E N T E   D O E T I N C H E M6

A 1 8   B E D R I J V E N P A R K 

2007-11 BOEKWERK.indd   6 16-11-2009   9:50:58



Het regionaal bedrijventerrein komt in wat Streekplan Gelderland 2005 noemt de ‘dragerzone’ van de A18. 
In die zone is ruimte voor hoogdynamische, grootschalige ontwikkelingen. Na onderzoek bleek de ruimte ten 
noorden van de A18, bij de afslag ‘Wehl’, de meest gunstige locatie, vanwege
- de ligging nabij Doetinchem als regionaal centrum;
- de bereikbaarheid en de mogelijkheden om de locatie te ontsluiten;
- de mogelijkheid om de locatie als aaneensluitend gebied te ontwikkelen;
- de mogelijkheden om het bedrijventerrein landschappelijk in te passen;
- de geschiktheid van de bodem voor bebouwing.

Het Structuurplan Land van Wehl zet landschappelijke kwaliteiten in om het 80 hectare grote regionaal bedrij-
venterrein te positioneren en te begrenzen. Om het agrarische en open karakter van het Land van Wehl zoveel 
mogelijk te behouden komt het regionaal bedrijventerrein in de hoek tussen de A18 en de Weemstraat. Het 
ruime zicht op de omgeving blijft daardoor vanuit het toekomstige woongebied Wehl Zuid en vanuit het GIOS 
zoveel mogelijk vrij. Zo blijven de heuvels van het Montferland vanuit bijna het hele Land van Wehl goed zicht-
baar. Door die situering handhaaft het Structuurplan ook zoveel mogelijk de open ruimte tussen Doetinchem 
en Wehl waarmee zowel de stad als het dorp de groene en zelfstandige ligging behouden.

In de hoek van de A18 begrenzen de snelweg en de Weemstraat samen met de Doetinchemseweg en de 
Nieuwestraat het plangebied. In de zuidoosthoek loopt de plangrens ongeveer 200 meter oostelijk van de 
Heislagseweg over een kadastrale perceelsgrens. Aan de andere zijde van de A18 ligt een open buiten-
gebied met weilanden. De Weemstraat is de westgrens van het regionaal bedrijventerrein en deels ook de 
oostgrens van het toekomstig woongebied Wehl Zuid. De Doetinchemseweg en de Nieuwestraat vormen de 
overgang tussen het bedrijventerrein en het GIOS-gebied.

Het plangebied behoorde oorspronkelijk voor een klein deel tot het essenlandschap en voor het grootste deel 
tot het natte heide- en broekontginningenlandschap. Kenmerken van het essenlandschap zijn kleinschalig-
heid en beslotenheid en de begrenzing van de akkers en de weilanden met houtwallen. Het natte heide- en 
broekontginningenlandschap is een meer open gebied met enkel hier en daar houtsingels rond kavels. Langs 
belangrijke wegen staat laanbeplanting. De meeste kenmerken van beide landschappen zijn in het plange-
bied, mede als gevolg van ruilverkaveling, alleen nog als relict aanwezig. Alleen de laanbeplanting langs de 
Martinuslaan is nog een duidelijk herkenbaar element. Halverwege de 19e eeuw legde men de Martinuslaan 
aan als deel van de grindweg tussen Zutphen en Emmerich. Niet veel later realiseerde men met verbeterde 
technieken de verharde Rijksweg via Doetinchem. Het belang van de Martinuslaan als handelsweg nam 
toen sterk af. In het plangebied ligt nog een restant van de Martinuslaan, die nu doodloopt op de A18. De snel-
weg en de Weemstraat doorsneden de laan en de Weemstraat werd ook de nieuwe uitvalsweg van Wehl.

In de huidige situatie is het landschap in het plangebied relatief kleinschalig, met een mix van vele verspreid 
liggende agrarische bedrijven, burgerwoningen en kleine bedrijfjes. De mix van functies is goed terug te zien 
in de diversiteit van de verkaveling. Grootschalige elementen in het plangebied, maar onafhankelijk van het 
onderliggende landschap, zijn de hoogspanningsmasten.

2 P L A N G E B I E D 
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Links: De ligging van het plangebied in de omgeving.
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3.1  Inleiding

Het regionaal bedrijventerrein (RBT) komt te liggen in het Land van Wehl. Dat is een gebied ten zuiden en 
ten oosten van Wehl. In het land van Wehl wil de gemeente Doetinchem nog twee andere ontwikkelingen 
mogelijk maken.
- Een groen en waterrijk recreatief uitloopgebied tussen Wehl en de westrand van Doetinchem: het GIOS 

Meerenbroek.
- Een wijk voor 200 tot 400 woningen ten zuiden van het dorp Wehl.
Om de onderlinge samenhang tussen de drie ruimtelijke ontwikkelingen vast te leggen, liet de gemeente 
Doetinchem het “Structuurplan Land van Wehl” opstellen. Op 7 juni 2007 stelde de gemeente het plan vast.

Het structuurplan is een strategisch plan dat zich richt op de ruimtelijke kwaliteit op hoofdlijnen, op samen-
hang en op de lange termijn (2020). Ruimtelijke kwaliteit op hoofdlijnen bestaat in het structuurplan uit:
- de landschappelijke en cultuurhistorische inpassing,
- het groen, het water en de belangrijkste ontsluitingswegen,
- de ter plekke te realiseren functies,
- de spelregels voor de verdere uitwerking.
Voordat de schop werkelijk de grond ingaat stelt de gemeente eerst één of meerdere uitwerkingsplannen op 
voor elk van de deelgebieden. Vanwege de onzekerheden op lange termijn is het van belang om dan na te 
gaan hoe feitelijke ontwikkelingen zich verhouden tot eerdere prognoses. Op grond van verschillen daarin 
kunnen de uitwerkingen verschillen van het structuurplan.

Het structuurplan “Land van Wehl” vormt in ieder geval de basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van het RBT. 
In dit hoofdstuk komt het kader voor het RBT, zoals het structuurplan dat aangeeft, aan de orde.

3.2  Keuzemodellen

Met het ontwikkelen van het RBT streeft de gemeente Doetinchem de volgende doelen na:
- Het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein van ongeveer 80 hectare bruto voor gemengde bedrij-

vigheid, dat voorziet in de behoefte aan een regionaal bedrijventerrein binnen de Achterhoek;
- Het ruimte bieden voor het hervestigen van bedrijven die niet (meer) in woongebieden passen;
- Het respecteren van en voortbouwen op het landschap zoals dat in de loop van de tijd ontstond door de 

wisselwerking tussen natuurlijke en cultuurlijke omstandigheden;
- Het minimaliseren van negatieve effecten van nieuwe ontwikkelingen op water, natuur en (leef)milieu en 

zo mogelijk het verbeteren van de kwaliteit van de waterhuishouding, de natuur en het (leef)milieu;
- Een optimale verkeersafwikkeling in en om het plangebied en het minimaliseren van de verkeersgerela-

teerde effecten op het milieu;
-	 Een	zodanige	juridische	en	financiële	opzet	van	het	plan	dat	het	goed	faseerbaar	is	en	dat	het	binnen	

het budget is te realiseren.

Voor de opzet van een bedrijventerrein zijn diverse invalshoeken mogelijk. Om heldere keuzes te kunnen ma-
ken bij het opstellen van het structuurplan lagen drie keuzemodellen op tafel, die op wezenlijke onderdelen 
van elkaar verschillen: het model Landschap, het model Etalage en het model Herstructurering.

3 S T R U C T U U R P L A N
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Links: De plankaart van het RBT in het structuurplan.
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Model Landschap
Centraal staan het inpassen van het bedrijventerrein 
in het landschap en het gebruik van de aanwezige 
landschappelijke elementen. Dat betekent onder 
meer mooie zachte randen naar de omgeving en re-
latief veel groen op het bedrijventerrein. De groene 
aankleding zorgt voor een aantrekkelijke uitstraling 
van het bedrijventerrein. Het terrein krijgt een cen-
trale hoofdverkeersontsluiting.

Model Etalage
Centraal staat de representativiteit van het bedrij-
venterrein. Dat betekent een mooie buitenrand en 
zoveel mogelijk zichtlocaties. De bedrijven zorgen 
voor de representatieve uitstraling. Dat stelt hoge 
eisen aan de architectonische vormgeving en aan 
het type bedrijvigheid. Zware industrie voldoet in het 
algemeen niet aan die eisen. Relatief kleine bedrij-
ven passen beter in het model. De hoofdverkeers-
ontsluiting wordt een rondweg langs de buitenrand. 
Het faseren is moeilijk, want de representativiteit 
van het terrein is pas optimaal als het terrein af is.

Model Herstructurering
Het	uitgangspunt	 is	een	zo	efficiënt	mogelijke	ver-
kaveling en een zo groot mogelijk uitgeefbaar op-
pervlak (ongeveer 70%). Het ruimte bieden aan be-
drijven - vooral uit te herstructureren woongebieden 
- is van meer belang dan de representativiteit van 
het terrein. Alle typen bedrijven tot en met milieu-
categorie 5, kunnen terecht op het bedrijventerrein. 
De	ruimtelijke	kwaliteit	zit	vooral	in	de	profielen	van	
de ontsluitingswegen. Als hoofdverkeersontsluiting 
krijgt het terrein een rondweg langs de buitenrand. 
De bestaande wegen zijn deel van die rondweg.

Voorkeursmodel
De gemeente Doetinchem koos voor het model Herstructurering. Dit model sluit het best aan op de wens 
van de gemeente. De andere twee modellen stellen eisen aan het type bedrijf, terwijl het bedrijventerrein 
juist aan vrijwel alle typen bedrijven ruimte moet bieden. De opvangmogelijkheid van die bedrijven is belang-
rijker dan de representativiteit van het bedrijventerrein. De keuze voor het model Herstructurering betekent 
dat de gemeente aan het plandoel “landschappelijke en cultuurhistorische inpassing van het bedrijventer-
rein”	minder	belang	hecht.	De	prioriteit	ligt	bij	een	zo	efficiënt	mogelijk	uit	te	geven	bedrijventerrein.

10 G E M E E N T E   D O E T I N C H E M
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3.3  Uitwerking voorkeursmodel

Het structuurplan geeft een aantal richtlijnen voor de uitwerking van het model Herstructurering. In deze 
paragraaf komen die richtlijnen aan de orde.

- Het bedrijventerrein presenteert zich langs de A18. De bedrijven langs de A18 komen op relatief korte af-
stand van de weg. De ligging op een zichtlocatie stelt hoge eisen aan de architectonische vormgeving van 
de bedrijfsgebouwen. De kavels zijn tussen de 4.000 en 10.000 m² groot. Langs de snelweg is naast de 
bermsloot nog ruimte om enkele bomen te planten. De bedrijven krijgen daardoor een groene context.

- Het bedrijventerrein presenteert zich ook aan de Weemstraat, de weg die het bedrijventerrein ontsluit. 
Langs de Weemstraat komt een groene strook, die bestaat uit een boomweide waarin kleine kavels met 
markante bedrijfsgebouwen liggen. De kavels zijn tussen de 2.500 en 4.000 m² groot. De ligging op 
een zichtlocatie stelt hoge eisen aan de architectonische vormgeving van de bedrijfsgebouwen. Van de 
groene strook is veertig procent uitgeefbaar, en van kavels is maximaal de helft bebouwbaar. De strook 
krijgt daardoor niet alleen een groen maar ook een transparant karakter waardoor de bedrijven op de 
tweede rij vanaf de Weemstraat goed zichtbaar zijn. De bedrijven langs de Weemstraat krijgen een ont-
sluiting vanaf het bedrijventerrein. Daardoor is aandacht voor een alzijdige architectuur belangrijk.

- De hoek tussen de A18 en de Weemstraat is een dubbele zichtlocatie. Op deze bijzondere plek is ruimte 
voor een hoger en markant gebouw.

- De Doetinchemseweg en de Nieuwestraat vormen aan de noord- en de oostzijde van het bedrijventerrein 
de overgang naar het GIOS-gebied. Langs deze zijden komt een groene rand met een mix van wonen en 
werken. Op de kavels, die tussen de 2.500 en 4.000 m² groot zijn, is de bouw van een bedrijfswoning 
mogelijk. Vijfendertig procent van elke kavel krijgt een groene inrichting. Daarbij zijn vooral groen aan de 
voorzijde van de bedrijven en de onderlinge afstand tussen bedrijven van belang. Zo moet een beeld ont-
staan dat aansluit op de bestaande boerderijen in het GIOS-gebied. 

- Het middengebied van het bedrijventerrein biedt vooral ruimte aan gemengde bedrijvigheid. De opzet 
gaat nu uit van een gemiddelde kavelgrootte van 5500 m². De kavelgrootte varieert voor de uiteenlo-
pende plekken op het terrein en is in de loop van het ontwikkelingsproces gemakkelijk aan te passen. 
Op elk van de deelgebieden is plaats voor een bepaald type bedrijf. In totaal bieden het middengebied 
en de drie randen van het bedrijventerrein plek voor vier bedrijfstypen.

- Op een deel van het regionale bedrijventerrein komt een lokaal bedrijventerrein voor Wehl. De locatie 
hiervoor is nog nader te bepalen.

- Het bedrijventerrein krijgt twee ontsluitingen op de Weemstraat. Vanaf de bestaande kruizingen bij de 
Kemnadeweg en de Doetinchemseweg wordt het bedrijventerrein toegankelijk. Daarvoor is het aanpas-
sen van beide kruizingen nodig. Op het bedrijventerrein vormt een rondweg de interne hoofdontsluiting. 
De Doetinchemseweg, de Nieuwestraat en een deel van de Heislagseweg ontsluiten de kleinere be-
drijfskavels langs de groene rand. De situering van de overige ontsluitingswegen is later te bepalen.

-	 De	prioriteit	 ligt	bij	een	zo	efficiënt	mogelijk	uit	 te	geven	bedrijventerrein.	Dat	wil	zeggen	dat	het	per-
centage uitgeefbaar terrein zo hoog mogelijk moet zijn. De inrichting van de openbare ruimte, en dat is 
vooral	van	de	wegprofielen,	bepaalt	dan	in	hoge	mate	de	ruimtelijke	kwaliteit	op	het	bedrijventerrein.	In	
alle	profielen	is	daarom	ruimte	voor	bomen,	een	dubbele	rij	langs	de	hoofdweg	en	een	enkele	rij	langs	
de overige wegen. Alleen langs de hoofdwegen komen trottoirs.

Boven: zichtlocaties aan de A18 en de Weemstraat, groene pre-

sentatie naar het landschap. Onder: twee entrees vanaf de Weem-

straat naar de interne ring over het bedrijventerrein.
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- Parkeren gebeurt niet in de openbare ruimte, maar op de eigen kavel. Bij de uitgifte van de kavels zijn 
regels belangrijk, zoals een rooilijn en een maximaal bebouwingspercentage, die parkeren op eigen 
kavel mogelijk te maken.

- Onder de hoogspanningsleiding komt een zone om overvloedig regenwater op te vangen en in de bo-
dem	te	infiltreren.	Aan	de	noordzijde	vormt	de	Kemnadeweg	de	grens	van	deze	zone.	Binnen	het	bedrij-
venterrein zorgt de zone van de hoogspanningslijn voor een geleding in een noordelijk en een zuidelijk 
deel van het bedrijventerrein.

- Bij de milieuzonering wordt rekening gehouden met de komst van Heideslag als rustige woonwijk. Vooral 
de zuidoost zijde van het plan biedt plek voor milieubelastende bedrijvigheid. Daarbij moet wel een rede-
lijke afstand gehouden worden tot de bestaande woning.

-	 In	het	nieuwe	profiel	van	de	Kemnadeweg	ligt	een	fietspad.	De	weg	biedt	een	aantrekkelijke	fietsroute	
over het bedrijventerrein van het GIOS-gebied naar de bossen van het Stille Wald. 

- Voor het inpassen van de Martinuslaan waren er twee varianten. In de eerste variant bleef de huidige 
laan met alle bomen en kavels aan beide zijden behouden. De bestaande kavels aan de oostzijde kon-
den dan vanaf het bedrijventerrein een tweede ontsluiting krijgen, om van daaruit bedrijfsactiviteiten te 
ontwikkelen. De tweede variant ging er van uit dat de Martinuslaan met de huidige bebouwing in het 
geheel zou verdwijnen. Bij de aanwonenden van de Martinuslaan was weinig draagvlak voor de eerste 
variant. De gemeente koos daarom voor de tweede variant.

Boven: in de zone onder de hoogspanningsleiding komt een groe-

ne wadi om overvloedig regenwater op te vangen.

Onder: voorbeelduitwerkingen van profielen van de hoofdontslui-

tingsweg (links) en de overige ontsluitingswegen (rechts).
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Rechts: een voorstel voor de ruimtelijke hoofdopzet van het be-

drijventerrein. De blauwe lijnen zijn aardgasleidingen die over het 

terrein lopen. De roze lijnen geven het tracé van de hoogspan-

ningsleiding weer.
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4 S T E D E N B O U W K U N D I G E   O P Z E T

A 1 8   B E D R I J V E N P A R K

4.1  Inleiding

Het structuurplan “Land van Wehl” vormt het ruimtelijk kader voor de stedenbouwkundige uitwerking. Het 
primaire	uitgangspunt	voor	het	stedenbouwkundig	plan	is	een	zo	efficiënt	mogelijk	uitgeefbaar	bedrijventerrein.	
Het structuurplan geeft een aantal richtlijnen voor de uitwerking van het primaire uitgangspunt.

In dit hoofdstuk komt de opzet van de uitwerking van het ruimtelijk kader aan de orde. De uitwerking wijkt 
op een aantal punten af van het kader. 

- Op het bedrijventerrein komen geen bedrijfswoningen. Door de milieubelasting van de typen bedrijven 
die de gemeente wil toelaten op het bedrijventerrein zijn bedrijfswoningen niet mogelijk.

- Langs de Doetinchemseweg en de Nieuwestraat krijgt het bedrijventerrein wel een groene rand die 
aansluit op het GIOS-gebied, maar de wegen komen buiten het plangebied te liggen. Anders dan in het 
structuurplan is de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein een interne rondweg. De Doetinchemseweg 
en de Nieuwestraat ontsluiten niet de kavels aan de rand van het bedrijventerrein. Dat voorkomt onnodige 
belasting van de wegen, die daardoor het landelijke laankarakter kunnen behouden.

- De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein komt direct uit op de afslag van de A18. De verkeersdrukte op 
de Weemstraat als gevolg van het bedrijventerrein zal daardoor beperkt blijven. Een belangrijk voordeel 
hiervan is dat het verbreden van de Weemstraat niet nodig is. De ontsluiting via de Kemnadeweg komt 
hiermee te vervallen. De ontsluiting van het bedrijventerrein via de kruising Weemstraat-Doetinchemseweg 
komt wel in het plan terug.

- De ruimte voor het opvangen van overvloedig regenwater komt in het GIOS-gebied. Het is daarom niet 
meer nodig om daarvoor de zone onder de hoogspanningsleiding te reserveren.

- De Kemnadeweg komt in het stedenbouwkundig plan niet terug. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein 
is de weg niet nodig, en het verloop van de Kemnadeweg verhoudt zich niet goed met de wens om een 
zo	efficiënt	mogelijk	uitgeefbaar	bedrijventerrein	te	realiseren.

Al wijkt de uitwerking op een aantal punten af van het ruimtelijk kader, de stedenbouwkunidge opzet raakt 
niet of nauwelijks aan de essentie van het structuurplan.

Boven: het plangebied. De snelweg A18, de Weemstraat, de Doe-

tinchemseweg en de Nieuwestraat zijn respectievelijk de zuid-, 

west-, noord- en oostgrens van het plangebied. In de zuidoosthoek 

loopt de plangrens ongeveer 50 meter oostelijk van de Heislagse-

weg over een kadastrale grens. De Heislagseweg ligt in het geheel 

binnen het plangebied.

Links: de stedenbouwkundige hoofdopzet van het regionale bedrij-

venterrein.
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4.2  Basis stedenbouwkundige opzet

Uit het structuurplan Land van Wehl volgt dat het RBT	een	zo	efficiënt	mogelijke	verkaveling	moet	krijgen	en	
een zo groot mogelijk uitgeefbaar oppervlak. Het ruimte bieden aan alle typen bedrijven is belangrijker dan 
de representativiteit van het terrein.

De basis van de stedenbouwkundige opzet voor het RBT is een net. Een net heeft positieve eigenschappen 
die voor de opzet van het RBT goed bruikbaar zijn.

- Neutraal. Voor het RBT	 is	er	geen	bedrijvenprofiel.	Een	net	laat	nog	open	waar	welk	bedrijf	komt.	Het	
biedt	daardoor	een	flexibele	basis	voor	een	nadere	ruimtelijke	 invulling,	ook	als	de	 inzichten	over	de	
nadere invulling in de loop van de tijd veranderen.

- Efficiënt. De meeste bedrijven willen een vierkante kavel. Een vierkante kavel is optimaal te benutten 
(geen restruimte) en vraagt niet om onnodige kostenverhogende bouwoplossingen.

- Flexibel. De lijnen zijn op te rekken en de mazen zijn te vergroten door lijnen weg te laten. Een net is ook 
aan te passen aan de vorm van het gebied. De mazen moeten dan zo vierkant blijven als mogelijk.

De richtingen van de plangrenzen bepalen in eerste instantie de vorm van het net. In het RBT bepaalt ook 
de richting van de hoogspanningsleiding die vorm. Langs de hoogspanningsleiding ligt aan weerszijden een 
strook van 22,5 meter waarbinnen de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn. Om deze 45 meter brede strook 
zo	efficiënt	mogelijk	in	te	passen	richt	het	net	zich	ook	op	de	hoogspanningsleiding.	Door	het	plangebied	
lopen ook twee aardgasleidingen. Langs de aardgasleidingen ligt aan weerszijden een strook van 5 meter 
waarbinnen de gebruiksmogelijkheden zeer beperkt zijn. Het net sluit aan op de oostelijke aardgasleiding. 
Door	de	grillige	loop	van	de	westelijke	aardgasleiding	is	die	niet	efficiënt	in	te	passen.	Het	net	ligt	zo	dat	
daar waar het niet aansluit op de richting van de plangrens, de ligging in het zicht van de snelweg of van de 
Weemstraat bedrijven compensatie biedt voor eventuele restruimte op de kavel.

De	maat	 van	 de	 kleinste	 kavel	 bepaalt	 in	 principe	 de	maaswijdte	 van	 het	 net.	 Voor	 het	 RBT	 variëren	
de kavelgroottes van ongeveer 1.000 m2 tot ongeveer 50.000 m2. Omdat de meeste kavelgroottes een 
veelvoud van 1.000 m2	zijn,	is	de	basismaaswijdte	ongeveer	30	meter	(√1000).	Daarmee	zij	alle	wenselijke	
kavelgroottes samen te stellen.

De basis van de stedenbouwkundige opzet gaat uit van het maximaliseren van het uitgeefbaar oppervlak. In 
die	opzet	vervalt	de	huidige	Kemnadeweg.	Voor	het	ruimtegebruik	is	het	efficiënter	om	een	ontsluitingsweg	
in de zone langs de hoogspanningsleiding te leggen. De grond in deze zone is minder goed uitgeefbaar aan 
bedrijven. Zo is ook te voorkomen dat tussen de huidige Kemnadeweg en de hoogspanningsleiding een 
nauwelijks uit te geven restgebied ontstaat. In het structuurplan Land van Wehl ligt om die reden nog een 
wadi tussen de Kemnadeweg en de hoogspanningsleiding.

Boven: een netstructuur als basis voor de stedenbouwkundige op-

zet. Links: positieve eigenschappen van een net: neutraal, efficiënt 

en flexibel.
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4.3  Ontsluiting

Autoverkeer
Het regionale bedrijventerrein ligt goed ten opzichte van ontsluitingen voor autoverkeer. De externe ontslui-
ting van het RBT vindt plaats via de Weemstraat. Het bedrijventerrein krijgt twee toegangen vanaf de Weem-
straat. De noordelijke toegang sluit aan op de rotonde Weemstraat-Doetinchemseweg. De zuidelijke toegang 
sluit aan op de kruising Weemstraat-Afslag A18. Bij die aansluiting zijn verkeerslichten noodzakelijk. Een 
directe	aansluiting	van	het	bedrijventerrein	op	hoofdwegen,	vooral	op	een	snelweg,	is	voor	de	profilering	van	
een regionaal bedrijventerrein een absoluut pluspunt. Bij de kruising met de afslag A18 ligt de Weemstraat 
4,7 meter hoger dan het maaiveld in het plangebied. In de stedenbouwkundige opzet gaat de toegangsweg 
met een helling van 1:40 naar beneden. Inclusief horizontale opstelstroken bij kruispunten en top- en 
voetbogen is de lengte van de hellingbaan 285 meter. Daarmee voldoet de toegangsweg ruim aan de ver-
keerskundige normen.

De interne hoofdontsluiting van het RBT bestaat uit een rondweg. De ligging van het westelijk deel van deze 
interne rondweg ligt vast. De ligging van de overige ontsluitingswegen is mede afhankelijk van de bedrijven 
die zich vestigen. De basisstructuur van het RBT	(het	net)	biedt	de	flexibiliteit	om	in	te	kunnen	spelen	op	de	
vraag van bedrijven.

Overig verkeer
Door de vrij excentrische ligging ten opzichte van woongebieden is de verleiding groot om de auto in het 
woon-werkverkeer te gebruiken. Dat heeft nadelige gevolgen voor de bereikbaar van het bedrijventerrein met 
de auto. Om het autogebruik voor woon-werkverkeer te beperken is belangrijk om het gebruik van alterna-
tieve	vervoerswijzen	–	vooral	de	fiets	en	het	openbaar	vervoer	–	te	stimuleren.	Daar	horen	onlosmakelijk	
een aantal ruimtelijke maatregelen bij:
-	 Goede	netwerken	van	directe	en	veilige	verbindingen	voor	fietsers	en	voetgangers,	zowel	op	het	bedrij-

venterrein als tussen het bedrijventerrein en het station en tussen het bedrijventerrein en nabij liggende 
woongebieden;

- Een aangenaam verblijfsklimaat in de openbare ruimte op het bedrijventerrein;
-	 Bedrijven	met	veel	(lokale)	werknemers	op	fietsafstand	van	woongebieden,	op	loopafstand	van	bushaltes,	

of	op	fietsafstand	van	het	station.

Boven: de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein voor auto’s en 

vrachtwagens is een interne rondweg. Rechtsonder: het profiel van 

de Weemstraat (kijkend in noordelijke richting).

2007-11 BOEKWERK.indd   17 16-11-2009   9:51:05



18 G E M E E N T E   D O E T I N C H E M

Daarnaast is het gebruik van alternatieve vervoerswijzen te bevorderen met mobiliteitsmanagement. Zo 
bieden het realiseren van carpoolvoorzieningen en mogelijk het instellen van pendelbusjes tussen het bedrij-
venterrein en het station en/of bepaalde woongebieden kansen. Voor het bedrijventerrein stelt de gemeen-
te een plan voor mobiliteitsmanagement op. In het stedenbouwkundige plan komen alleen de ruimtelijke 
componenten daarvan aan de orde.

Openbaar vervoer
De ligging bij de afslag van de A18, bij de Weemstraat en nabij station Wehl biedt goede mogelijkheden om 
het RBT op te nemen in een netwerk van openbaar vervoerverbindingen. Een bushalte is mogelijk langs de 
Weemstraat, maar beter is een bushalte op het RBT, langs het westelijke deel van de interne rondweg tussen 
de beide toegangswegen. Als de buslijn station Wehl met het RBT verbindt vergroot dat de bereikbaarheid 
van	het	bedrijventerrein	met	openbaar	vervoer.	Het	realiseren	van	een	rechtstreekse	en	comfortabele	fiets-
verbinding naar station Wehl draagt daaraan bij.

Fietsen en lopen
De	fietsroutes	op	het	RBT sluiten aan op bestaande routes naar het plangebied. Fietsers die uit de richting 
van	Doetinchem	komen	kunnen	via	een	fietspad	vanaf	de	Doetinchemseweg	en	over	de	Heislagseweg	het	
RBT	op.	Fietsers	die	uit	de	rchting	van	Wehl	komen	kunnen	via	het	fietspad	over	de	rotonde	Weemstraat-
Doetinchemseweg het RBT op. Daarnaast is oversteken aan het eind van de Plantageallee mogelijk. In ver-
lengde	van	de	allee	gaat	een	fietspad	het	bedrijventerrein	op.	Verder	liggen	er	fietspaden	langs	de	zuidelijke	
toegansgweg.	Die	fietspaden	sluiten	aan	op	die	langs	de	Weemstraat.	Op	het	bedrijventerrein	rijden	fietsers	
op	dezelfde	weg	als	het	autoverkeer.	Fietssuggestiestroken	zorgen	ervoor	dat	fietsers	een	eigen	plek	op	
de rijbaan hebben. 

Voor voetgangers liggen langs de ontsluitingswegen aan één zijde voetpaden. Verder zijn er voor een 
aangename wandeling tijdens de lunch een paar ontsluitingen van het recreatieve GIOS-gebied vanaf het 
bedrijventerrein.

Boven: de ontsluiting van het bedrijventerrein voor fietsers. Onder: 

het profiel van de hoofdtoegangswegen vanaf de Weemstraat (kij-

kend in de richting van het bedrijventerrein).

A 1 8   B E D R I J V E N P A R K 
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Dwarsprofielen
De toegangswegen ontsluiten het plangebied en hebben een belangrijke functie voor de verkeersafwikke-
ling.	Deze	wegen	ontsluiten	geen	kavels.	De	fietspaden	liggen	los	van	de	wegen	voor	autoverkeer.	Er	zijn	
geen voorzieningen voor voetgangers.

De interne rondweg heeft een verzamelende en een verdelende functie. De ontsluitende functie is daaraan 
ondergeschikt. Om die reden moet het aantal toegangen tot kavels langs deze weg zo klein als (functioneel) 
mogelijk blijven. De maximum snelheid op deze wegen is 50 kilometer per uur. Fietsers rijden op dezelfde 
weg	als	het	autoverkeer.	Fietssuggestiestroken	zorgen	ervoor	dat	 fietsers	een	eigen	plek	op	de	 rijbaan	
hebben. Langs de rondweg ligt aan één zijde een voetpad.

De overige wegen ontsluiten vooral de kavels. Ook hier is de maximum snelheid 50 kilometer per uur. 
Fietssuggestiestroken	zorgen	ervoor	dat	fietsers	een	eigen	plek	op	de	rijbaan	hebben.	Aan	één	zijde	van	
deze wegen ligt een voetpad.

Parkeren
Parkeren is alleen mogelijk op bedrijfspercelen. Langs de ontsluitingswegen geldt op het RBT een algeheel 
parkeerverbod, zowel voor auto’s als voor vrachtwagens. Nabij de zuidelijke toegangsweg komt een open-
bare parkeervoorziening voor 15 tot 20 vrachtwagens.

Onder: de profielen van de ontsluitingswegen op het bedrijventer-

rein Links het profiel van de interne rondweg, rechts het profiel van 

de overige wegen.

2007-11 BOEKWERK.indd   19 16-11-2009   9:51:06



20 G E M E E N T E   D O E T I N C H E M

4.4  Groen

Het	RBT	wordt	een	efficiënt	bedrijventerrein	met	een	zo	groot	mogelijk	uitgeefbaar	oppervlak.	Toch	is	er	op	
het terrein ook ruimte voor groen. Het meeste groen zit in de randen van het bedrijventerrein. 

- Langs de A18: een 9 meter breed en 3 meter hoog grastalud vormt een groene plint. De bovenste van 
de	profielen	op	deze	bladzijde	geeft	de	strook	langs	de	A18	weer.

- Langs de Weemstraat: een 15 meter brede groene strook, die bestaat uit, kijken vanaf de straat, een 
sloot	en	een	grasstrook	met	hier	en	daar	bomen.	De	onderste	van	de	profielen	op	deze	bladzijde	geeft	
de strook langs de Weemstraat weer.

- Langs het GIOS-gebied: 13,5 meter breed en 4,5 meter hoog talud met bomen en struiken. Het talud 
gaat over in grasdaken van de aanliggende bedrijven. Tezamen met de laanbeplanting langs de 
Doetinchemseweg en de Nieuwestraat versterkt dat het groene karakter van de rand en draagt dat bij 
aan het verzachten van de overgang tussen het GIOS-gebied	en	het	bedrijventerrein.	Het	onderste	profiel	
op de volgende bladzijde geeft de strook langs het GIOS-gebied weer.

Op het bedrijventerrein bestaat het groen vooral uit bomen en hagen. Langs de interne hoofdontsluitingswegen 
komt aan één zijde een bomenrij. De bomen ondersteunen de betekenis van deze weg en maken de weg  
goed herkenbaar. Langs alle wegen staat op de kavelgrens, op de overgang van openbaar naar privé, een 
beukenhaag van 1 meter hoog en 1 meter breed.

A 1 8   B E D R I J V E N P A R K 
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Verder komen er twee dubbele rijen linden, min of meer in het verlengde van de bomenrijen langs de Mar-
tinuslaan aan de overzijde van de Weemstraat. De dubbele bomenrijen zullen herinneren aan het deel van 
de Martinuslaan dat nu nog in het plangebied ligt  maar straks verdwijnt. Door de bomenrijen ontstaan op 
de zuidelijke toegangsweg groene coulissen die deze entree van het bedrijventerrein een groene uitstraling 
geven. Bij de snelweg schieten de bomenrijen door de groene plint. De bomen en de plint zorgen voor een 
groen aanzien van het bedrijventerrein vanaf de snelweg.

Linksboven: de groenstructuur op het bedrijventerrein sluit zoveel 

mogelijk aan op die van de omgeving. Links: profielen van de 

randen van het bedrijventerrein. Van boven naar beneden: langs 

de A18 en langs de Weemstraat (kijkend in noordelijke richting). 

Onder: profiel van de rand van het bedrijventerrein langs het GIOS-

gebied. Rechts: langs de hoofdontsluitingsweg komt aan één zijde 

een bomenrij. Langs alle wegen op het bedrijventerrein komen aan 

beide zijden groene hagen.
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4.5  Water

Het streven is water zo lang mogelijk in het plangebied vast te houden en niet direct af te voeren. Dat 
betekent	dat	het	water	mogelijk	ter	plekke	kan	infiltreren	en	vervolgens	is	te	bergen	in	het	gebied.	Bedrij-
ven gaan regenwater en afvalwater apart inzamelen en regenwater zoveel mogelijk op eigen terrein ber-
gen	 of	 infiltreren	 (bijvoorbeeld	 door	 middel	 van	 vegetatiedaken,	 infiltratiekratten,	 waterdoorlatende	 of	
waterpasserende bestrating). In het plangebied kan het water door het relatief hoge maaiveld en de lage 
grondwaterpeilen	en	door	de	lemige	zandgronden	van	de	ondergrond	redelijk	infiltreren.

Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Wehlse Beek. Dat betekent dat het Land van Wehl afwatert 
op de Wehlse Beek. Via de Wehlse Beek stroomt het water in noordelijke richting naar de IJssel. Lettend op 
de streefpeilen in de beek is het water - als er geen mogelijkheden meer zijn om het vast te houden in het 
gebied zelf - het best af te voeren vanuit het zuidoosten van het RBT.

Het RBT krijgt een verbeterd gescheiden stelsel om het water af te voeren. Voor het afvoeren van afvalwater 
en het regenwater (van daken en straten) zijn er dan twee aparte stelsels. De afvalwaterafvoer gaat via een 
nieuw gemaal naar de rioolwaterzuivering. Het nieuwe gemaal zal ook dienst doen voor de nieuwe woonwijk 
Heideslag en komt tussen beide plangebieden in aan de westzijde van de Weemstraat te liggen.

Met het verbeterd gescheiden stelsel gaat ongeveer 70% van de jaarlijkse neerslag naar de zuivering. 
De rest, relatief schoon regenwater, gaat direct naar oppervlaktewater. Het schone regenwater kan men 
laten	infiltreren	of	afvoeren	via	een	retentievijver	naar	de	Wehlse	Beek.	Voor	het	bergen	en	afvoeren	van	
regenwater is ruimte nodig. Hoeveel, dat is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid verhard oppervlak, 
de	soort	verhard	oppervlak,	de	infiltratiecapaciteit	van	de	bodem	en	afvoermogelijkheden	van	het	plangebied	
naar oppervlaktewater. Voor het bergen van regenwater is ruimte in het GIOS-gebied.

Door het plangebied van het RBT lopen twee A-watergangen van het Waterschap die in verbinding staat 
met de Wehlse Beek. Rechtstreeks afkoppelen naar dit oppervlaktewater mag niet, het gebruiken van de 
A-watergang om regenwater via een retentievijver of wadi op de Wehlse Beek te lozen wel. De bestaande 
A-watergangen krijgen op het RBT een andere loop. Door het verleggen worden de watergangen langer. De 
stroomsnelheid neemt daardoor iets af, maar de kleine afname is geen probleem.

Boven: de bestaande sloten van Waterschap Rijn en IJssel in het 

plangebied, met daarbij de classificatie. A is de belangrijkste sloot 

met het breedste profiel. Onder: de nieuwe waterstructuur met ver-

legde sloten. In deze structuur is sloottype C opgenomen in type B. 

Watergang A gaat via de waterberging in het GIOS-gebied naar de 

Wehlse Beek. Linksonder: profielen van de verlegde sloten. Van 

boven naar beneden type B en type A.
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4.6  Het juiste bedrijf op de juiste plek

Het RBT wordt een bedrijventerrein dat ruimte biedt aan allerlei soorten en vormen van bedrijvigheid. Om het 
juiste bedrijf op de juiste plek krijgen zijn op het bedrijventerrein verschillende zones te onderscheiden. In 
die	zones	bestaat	een	koppeling	tussen	het	type	bedrijvigheid,	de	milieucategorieën,	de	bedrijfskavel,	het	
type bedrijfspand en de presentatie van het bedrijf.
 
Type bedrijvigheid
Voor het bepalen van het type bedrijvigheid zijn twee factoren vooral van belang: imago (mensen, uitstraling, 
beleving) en productie. Bedrijven waarvoor de productie het meest belangrijk is hechten in het algemeen min-
der waarde aan imago. Bij bedrijven waarvoor vooral imago van groot belang is richt het werkproces zich in het 
algemeen minder op productie. Voor het RBT zijn de volgende hoofdgroepen van bedrijven te onderscheiden:

A  Dit type bedrijven richt zich vooral op imago. De bedrijfspanden zijn zeer representatief. Type A bedrijven 
stellen hoge eisen: zichtlocatie; hoogwaardige inrichting van de omgeving; voorzieningen, zoals faciliteiten 
voor vergaderen en recreatie; mogelijkheden voor een aangename wandeling tijdens de lunch. Dit type 
bedrijven versterkt de uitstraling van het bedrijventerrein. Vooral zichtlocaties langs de snelweg A18 en 
langs de Weemstraat komen voor type A bedrijven in aanmerking. Op het RBT zijn type A bedrijven vooral 
kantoren.	Kantoren	vallen	binnen	de	milieucategorieën	1	en	2.

B  Bij dit type bedrijven is imago ook belangrijk. De bedrijfspanden bestaan uit een representatieve ruimte en 
een productieruimte. De uitstraling van de productieruimte is aangepast aan het imago. De bedrijfspan-
den zijn representatief en versterken de uitstraling van het bedrijventerrein. Voor dit type bedrijven komen 
locaties langs de snelweg A18 en langs de Weemstraat in aanmerking, maar ook prominente plekken op 
het bedrijventerrein. Type B bedrijven zijn kantoorachtige bedrijven of bedrijven met een showroom, zoals 
groothandels-	en	garagebedrijven.	De	bedrijven	vallen	binnen	de	milieucategorieën	2	en	3.

C  Bij dit type bedrijven is productie belangrijker dan imago. Maximaal 20% van het vloeroppervlak is in 
gebruik voor kantoorachtige activiteiten. De rest is in gebruik als productie- of handelsruimte. De voor-
gevel heeft een kantoorachtige en representatieve uitstraling. Dit type bedrijven versterkt de uitstraling 
van het RBT op het bedrijventerrein zelf. Voor dit type bedrijven komen vooral locaties langs de interne 
hoofdontsluitingsweg van het bedrijventerrein in aanmerking. Type C bedrijven zijn bijvoorbeeld groot-
handelsbedrijven met grote verkoopafdelingen, bouwbedrijven met een eigen ontwerpafdeling. De be-
drijven	vallen	in	het	algemeen	in	de	milieucategorieën	2,	3	en	soms	4.

D  Bij type D bedrijven richten zich vooral op productie. De bedrijfspanden zijn hallen waarvan ongeveer 90% 
van het vloeroppervlak in gebruik is als productie- of handelsruimte. De functionele bedrijfsgebouwen 
hebben vaak geen representatieve gevel in de vorm van een kantoor of showroom. Nette hallen zorgen 
wel voor een positieve uitstraling op het bedrijventerrein zelf. Voor type D bedrijven komen vooral plekken 
midden op het bedrijventerrein en op minder prominente plekken langs de interne hoofdontsluitingsweg in 
aanmerking. Type D bedrijven zijn bijvoorbeeld productie-, groothandels-, opslag- en transportbedrijven. 
De	bedrijven	vallen	vooral	in	de	zwaardere	milieucategorieën	3	en	4.

E	 Dit	type	bedrijven	richt	zich	alleen	op	productie	en	verwerking	van	materialen.	Een	efficiënt	productiepro-
ces staat voorop. De vaak rommelig ogende technische installaties voor de productie kunnen aan de bui-
tenkant van het bedrijfspand zitten en goed zichtbaar zijn. In het algemeen dragen deze bedrijven niet echt 
bij aan een positief beeld op het bedrijventerrein. Voor type E bedrijven komen vooral plekken midden op 
het bedrijventerrein in aanmerking. Type E bedrijven zijn bijvoorbeeld een betoncentrale en fabrieken voor 
voedings-	en	genotmiddelen.	De	bedrijven	vallen	vooral	in	de	zwaardere	milieucategorieën	3,	4	en	5.

A

B

C

D

E

IMAGO

PRODUCTIE

2007-11 BOEKWERK.indd   23 16-11-2009   9:51:15



24 G E M E E N T E   D O E T I N C H E M

A 1 8   B E D R I J V E N P A R K 

2007-11 BOEKWERK.indd   24 16-11-2009   9:51:17



25G E M E E N T E   D O E T I N C H E M

Milieuzonering
Bedrijven op het RBT mogen geen milieuoverlast in de omgeving van het plangebied veroorzaken. Met de 
systematiek voor bedrijfszonering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is het mogelijk om 
per bedrijfscategorie een invloedzone vast te stellen. Door die invloedzones rond gevoelige functies in de 
omgeving (hier alleen woningen) te leggen wordt duidelijk waar ten opzichte van die functies (woningen) 
welke	bedrijfscategorieën	mogelijk	zijn.	Hieruit	volgt	een	interne	milieuzonering	op	het	RBT. Door deze inter-
ne zonering te hanteren blijft de overlast van het RBT op de omgeving zo klein mogelijk. Lichtere, minder 
milieubelastende	bedrijfscategorieën	(1	en	2)	komen	langs	de	randen	en	de	zwaarste	bedrijfscatgeorieën	(3	
en 4) in het centrum van het RBT. Uit het toepassen van de interne zonering blijkt dat bedrijfscategorie 5 op 
het RBT niet mogelijk is. De zwaarst nog mogelijke bedrijfscategorie is 4.2. 

Beeldkwaliteit
Een goede beeldkwaliteit werkt twee kanten op. Een representatieve uitstraling van het bedrijventerrein 
versterkt het aanzien van de bedrijven. Andersom vergroten bedrijven met een representatieve uitstraling 
het aanzien van het bedrijventerrein. In het algemeen blijven bedrijven langer op een bedrijventerrein met 
een positief aanzien, wat de duurzaamheid van het terrein bevordert.

Langs de snelweg A18 en langs de Weemstraat ligt het RBT goed in het zicht. Bedrijven langs deze randen 
bepalen voor een groot deel de uitstraling van het bedrijventerrein. Voor de beeldkwaliteit van de bedrijven 
gelden daarom zeer hoge eisen. De gebouwen hebben een representatief, open en uitnodigend karakter 
en mogen geen in zichzelf gekeerde loodsen zijn. De bedrijven langs deze randen worden via de interne 
rondweg aan de achterzijde ontsloten.

Langs de interne hoofdontsluitingsweg hebben de bedrijven ook een representatieve zijde. De bedrijven 
binnen het RBT bepalen de attractiviteit van het terrein. Voor de beeldkwaliteit van de voorgevels van 
deze bedrijven gelden nog hoge eisen. Dat betekent dat de bedrijven langs de snelweg A18 en langs de 
Weemstraat in ieder geval twee representatieve gevels krijgen: één langs de A18 of de Weemstraat en één 
langs de interne rondweg. In het midden van het terrein kunnen bedrijven komen waarvoor het imago en de 
daarbij horende presentatie minder zwaar weegt.

Langs het GIOS-gebied is een ander soort uitstraling wenselijk. Hier is vooral aandacht nodig voor een zo 
zacht mogelijk overgang tussen het buitengebied en het bedrijventerrein. De nadruk ligt op een groene 
overgang van het RBT naar het GIOS-gebied. Dat komt onder meer tot uiting in het gebruik van grasdaken.

Op bijzondere punten zijn bebouwingsaccenten wenselijk. Het meest bijzondere punt ligt in de hoek tussen 
de snelweg A18 en de Weemstraat. Hier is een hoogteaccent wenselijk dat het gehele bedrijventerrein 
markeert. Andere bebouwingsaccenten markeren de hoeken van het bedrijventerrein, de toegangen tot het 
bedrijventerrein en de hoeken in de interne rondweg. Accenten op de hoeken van de interne rondweg zijn 
architectonische accenten. Hoogteaccenten zijn daar minder op de plaats.

Bedrijvenzonering op het RBT

1 Langs de Weemstraat
 De zone langs de Weemstraat is één van de etalages van het RBT. In deze zone komen bedrijven met 

een hoogwaardig representatieve uitstraling. Daarbij is vooral de relatie tussen de bedrijfspanden en de 
Weemstraat belangrijk. Dat wil zeggen dat blinde gevels niet passen in het wensbeeld. De zone leent 
zich vooral voor type A en B bedrijven. Type C bedrijven kan als de uitstraling hoogwaardig representatief 
is. De hoogste milieucategorie in de zone langs de Weemstraat is 3. De grootte van de bedrijfskavels ligt 
tussen de 3.000 m² en de 6.000 m².

Milieucategorie 2.0 - zone 30-50 meter

Milieucategorie 3.1 - zone 50-100 meter

Milieucategorie 3.2 - zone 100-200 meter

Milieucategorie 4.1 - zone 200-300 meter

Milieucategorie 4.2 - zone 300-500 meter

Gemengd gebied

Rustige woonwijk / rustig buitengebied

Hoogspanningsleiding met veiligheidzone

Aardgasleiding met veiligheidzone

Milieuzone LPG-installatie

Links: de interne milieuzonering op het bedrijventerrein. Onder de 

legenda van de interne milieuzonering.
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2007-11 BOEKWERK.indd   25 16-11-2009   9:51:17



26 G E M E E N T E   D O E T I N C H E M

0

0Rechts: het streefbeeld voor de zonering van het bedrijventerrein 

op basis van de milieuzonering, de wenselijke beeldkwaliteit, het 

type bedrijf en de presentatie van het bedrijf. De sterren geven aan 

waar een bebouwingsaccent wenselijk is. Grotere sterren staan op 

plekken die om een zwaarder accent vragen.

A 1 8   B E D R I J V E N P A R K 

2 Langs de snelweg A18
 De zone langs de snelweg A18 is de belangrijkste etalage van het RBT. De bedrijven in dit gebied spelen 

volledig in op de strategische waarde van de zone. Het gebied langs de A18 leent zich voor de vesti-
ging van type A en B bedrijven, met een hoogwaardig representatieve uitstraling. Deze hoofdgroepen 
bedrijven vallen in het algemeen binnen de milieucategorie 1 tot en met 3. De zwaarste milieucategorie 
in deze zone is 3. De grootte van de bedrijfskavels ligt tussen 3.000 m² en 10.000 m².

3 Rand met zicht op de snelweg A18
 De bedrijven in deze zone liggen niet langs de A18 maar zijn nog goed zichtbaar vanaf de snelweg. Hier 

is aandacht voor een zo representatief mogelijke uitstraling van de bedrijven nodig. In de zone passen 
type B en C bedrijven. Type D bedrijven kan alleen als sprake is van een hal met een hoogwaardige 
beeldkwaliteit. De zwaarste mileucategorie in deze zone is 3. De grootte van de bedrijfskavels ligt tussen 
3.000 m² en 6.000 m².

4 Langs het GIOS-gebied
 De zone langs het GIOS-gebied leent zich voor de vestiging van bedrijven die een ‘groene’ uitstraling willen 

hebben. De bedrijven kunnen zich alleen presenteren aan de zijde van het bedrijventerrein. Aan de an-
dere zijde hebben de bedrijven een vegetatiedak dat aansluit op het groene talud langs het GIOS-gebied. 
Zo wordt de overgang van het buitengebied naar het bedrijventerrein groen en daardoor zachter. Lettend 
op de interne milieuzonering is in deze zone de zwaarste milieucategrorie 3. Binnen deze milieuzonering 
zijn type A, B en C mogelijk. De grootte van de bedrijfskavels ligt tussen 1.500 m² en 6.000 m².

5 Langs de interne rondweg
 De zone langs de hoofdontsluitingsweg bepaalt de interne attractiviteit van het bedrijventerrein. In deze 

zone geldt vooral dat de gevel aan de rondweg representatief moet zijn. De uitstraling achter de voorge-
vel is van minder belang. Alle type bedrijven bedrijven kunnen een plek krijgen, maar de zone leent zich 
het	meest	voor	grootschaligere	bedrijven	in	de	zwaardere	milieucategorieën	3	en	4.	De	grootte	van	de	
bedrijfskavels is 6.000 m² of groter.

6 Middengebied
 In de resterende zone die centraal op het RBT ligt kunnen alle typen bedrijven een plaats krijgen, maar 

de omgeving maakt juist hier de vestiging van minder representatieve bedrijven (type D en E) mogelijk. 
Hier	kunnen	zich	ook	bedrijven	in	de	zwaardere	milieucategorieën	3	en	4	vestigen.	De	grootte	van	de	
bedrijfskavels is 6.000 m² of groter.
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Op het RBT komt het helikopterplatform bij voorkeur langs de 

A18 op het dak van een bedrijfsgebouw. De letters H geven de 

voorkeurslocaties weer. Op een zichtlocatie leidt het platform tot 

extra aandacht voor het bedrijventerrein, zoals op het bedrijven-

terrein langs de snelweg bij Ede (illustratie onder).

4.7 Helikopterhaven

De gemeente wil graag een helikopterhaven op het RBT, en niet een helikopterhaven voor één bedrijf, maar 
een helikopterhaven voor een meer algemeen gebruik. Het gaat de gemeente om vervoer van passagiers 
en niet om het vervoer van goederen.

Een helikopterhaven moet aan strenge voorwaarden voldoen. Hier volgen ruimtelijke voorwaarden die voor 
de locatiekeuze op het RBT relevant zijn. 
- Binnen de geluidhinderzone mogen geen geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) liggen. Voor het 

berekenen van de grootte van de geluidhinderzone hanteert de Inspectie Verkeer en Waterstaat het 
“Heliport Noise Model”. De grootte van de zone is afhankelijk van:

	 -	 de	soorten	helikopterbewegingen	(taxiën,	starten,	landen,	stilhangen	in	de	lucht,	overvliegen),
 - de aantallen helikopterbewegingen
 - het tijdstip van de vluchten (dag- of nacht)
 - de soorten helikopters.
 De VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering 2007” houdt voor geluidhinder een indicatieve cirkel aan 

met een straal van 500 meter rond een landingsplaats. Vanwege de geluidhinder valt een helikopterhaven 
volgens de VNG-brochure in milieucategorie 5.1. De VNG-brochure geeft niet meer dan een indicatie. Er 
is nog geen op de praktijk toegesneden pakket van geluidverminderende voorschriften en beperkingen per 
type helikoplandplaats. In de praktijk wordt daarom gebruik gemaakt van het “Heliport Noise Model”.

- Hindernisvrije in- en uitvliegsectoren tot een afstand van 300 meter vanaf de landingsplaats in de lijn van 
de heersende windrichting. Hindernisvrij betekent geen hindernissen die steken door een denkbeeldig 
vlak dat oploopt met een helling van 1:10 (hoogte:afstand) tot een afstand van 300 meter. Het vlak wordt 
vanaf de landingsbaan breder met een divergentie van minimaal 10%.

- De aanwezigheid van voldoende en geschikte terreinen in de onmiddellijke omgeving van de in- en 
uitvliegsectoren voor het uitvoeren van nood- en voorzorgslandingen.

-	 De	afmetingen	van	de	aan	te	leggen	haven	variëren,	afhankelijk	van	de	typen	helikopters	die	gebruik	
zullen maken van de haven, van minimaal 15x15 meter tot ongeveer 35x35 meter.

- Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor auto’s, voor noodhulpdiensten, én, zo mogelijk, voor 
openbaar vervoer.

- Het ruimtelijke inpassen van gebouwen die voor het functioneren van de helikopterhaven nodig zijn, 
zoals een hangar, een wachtruimte en een dienstruimte voor personeel.

Het is denkbaar om een helikopterhaven op het dak van een gebouw te realiseren, bijvoorbeeld op het dak 
van de gebouwen die nodig zijn voor de aanvullende voorzieningen bij de haven. De algemene locatie-eisen 
voor een helikopterhaven veranderen daardoor niet.

Afgaand op de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering 2007” zit een helikopterplatform in een te hoge 
bedrijfscategorie. Uit de interne milieuzonering op blijkt dat bedrijfscategorie 5.1 op het RBT niet mogelijk is. 
Daar staat tegenover dat uit berekening met Heliport Noise Model kan volgen dat een helikopterplat-form 
op het bedrijventerrein wel mogelijk is, al dan niet onder voorwaarden ten aanzien van de soorten heli-
kopterbewegingen, de aantallen helikopterbewegingen, het tijdstip van de vluchten, de soorten helikopters 
en de locatie van het helikopterplatform.

Op het RBT komt het helikopterplatform bij voorkeur langs de A18 op het dak van een bedrijfsgebouw. Op 
een zichtlocatie leidt het platform tot extra aandacht voor het bedrijventerrein. Zo etaleert het RBT ook wat 
voor veel bedrijven een belangrijk vestigingsvoordeel kan zijn. Door de combinatie met een bedrijfsgebouw 
valt het platform meer op en is ook dubbelgebruik mogelijk, zowel van de grond en als van de ruimtes in het 
gebouw,	en	dat	is	efficiënt	ruimtegebruik.
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4.8  Duurzaamheid

In relatie tot de stedenbouwkundige voorwaarden zijn drie soorten van duurzaamheid te onderscheiden: 
ecologische duurzaamheid als het gaat om ecologische waarden, economische duurzaamheid als het gaat 
om	een	zo	efficiënt	mogelijke	productie	en	sociale	duurzaamheid	als	het	gaat	om	de	leefkwaliteit	van	de	
mens. Bij sociale duurzaamheid gaat het om zaken als sociale veiligheid en een schone woonomgeving. 
De term duurzaamheid houdt in dat iets geschikt is om lang te bestaan. Bij de ontwikkeling van RBT is 
duurzaamheid een centrale doelstelling. Het streven is naar een situatie met een goed evenwicht tussen 
ecologische, economische en sociale duurzaamheid.

Duurzaamheid komt op het RBT onder meer tot uitdrukking door:
-	 Efficiënt	 uitgeefbaar	 bedrijventerrein:	 met	 ongeveer	 80%	 uitgeefbaar	 oppervlak	 wordt	 de	 ruimte	 in	

het plangebied optimaal benut. Meer te gebruiken ruimte op het RBT betekent dat minder snel nieuwe 
bedrijventerreinen nodig zijn. Het RBT kan zo lang voorzien in de behoefte.

- Een goede beeldkwaliteit: in het algemeen blijven bedrijven langer op een bedrijventerrein met een 
positief aanzien en dat bevordert de duurzaamheid.

- Parkmanagement: eigenaren en gebruikers zijn samen verantwoordelijk voor de hoogwaardige en duur-
zame ontwikkeling van het bedrijventerrein. In het algemeen blijven bedrijven langer op een bedrijventerrein 
als de medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid groot zijn en dat bevordert de duurzaamheid.

- Het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van biomassa voor de bedrijven op 
het bedrijventerrein. De gemeente biedt ruimte voor een biomassabedrijf op het RBT.

- Het stimuleren van bedrijven om voor minimaal 40% zelf te voorzien in de energiebehoefte, bijvoorbeeld 
door het gebruik van zonnepanelen of van windmolens.

- Het gebruik van energiezuinige straatverlichting, door het gebruik van dimbare led-verlichting.
- Het voorschrijven van het gebruik van duurzame bouwtechnieken en bouwmaterialen bij de bouw van 

bedrijfspanden en bedrijfshallen.
- Het stimuleren van warmte-koudeopslag in de bodem. Dit is vooral bij kantoorpanden aantrekkelijk.
- Het stimuleren van het gebruik van ‘groene’ daken, zoals grasdaken. In de strook langs het GIOS-gebied 

is het gebruik van een groen dak (grasdak) een voorwaarde. Een voordeel van een grasdak is de natuur-
lijk isolerende werking. Verder wordt het regenwater van de daken in deze strook afgevangen en richting 
het GIOS-gebied geleid.

-	 Het	stimuleren	van	het	op	eigen	bedrijfsperceel	infiltreren	dan	wel	bergen	van	regenwater	om	het	voor	
de eigen bedrijfsprocessen te hergebruiken.

- Het implementeren van een mobiliteitsplan om bijvoorbeeld het onnodig gebruik van de auto, vooral in het 
woonwerkverkeer	terug	te	brengen,	en	het	gebruik	van	het	openbaar	vervoer	en	van	de	fiets	te	stimuleren.

De verdere uitwerking en inbedding van duurzaamheidaspecten neemt de gemeente op in de vestigingsvoor-
waarden voor bedrijven op het bedrijventerrein. De vestigingsvoorwaarden worden beschreven in een apart 
document.
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5.1  Deelgebied 1 - Langs de Weemstraat 

Karakter
De zone langs de Weemstraat is één van de twee etalages van het RBT. In deze zone komen bedrijven met 
een representatieve uitstraling. Daarbij is vooral de relatie tussen het gebouw en de Weemstraat belangrijk. 
Blinde gevels passen niet in het wensbeeld. Om de etalagefunctie te versterken komt tussen de Weemstraat 
en de bedrijfsgebouwen een groenstrook van 15 meter breed. De groenstrook bestaat uit een sloot en 
een breed gazon met losjes verstrooid groepjes bomen. Langs de Weemstraat zijn de bedrijfsgebouwen 
losse elementen. De zone krijgt een transparant karakter om de bedrijven op de tweede rij (deelgebied 5) 
ook zichtbaar te maken. Een doorlopende gevelwand langs de Weemstraat past niet bij dat idee. Om het 
transparante karakter te verkrijgen is de ruimte tussen de bedrijfsgebouwen minimaal 20 meter. De tus-
senruimte is te gebruiken voor het doorzetten van de groensstrook of voor parkeren of voor laden en lossen. 
In ieder geval mogen er geen obstakels komen die het doorzicht belemmeren. 

De representatieve uitstraling stelt hoge eisen aan de architectonische vormgeving van de bedrijfsgebouwen. 
In de zone langs de Weemstraat gelden die eisen voor alle zijden van de bedrijfsgebouwen. De bedrijven 
zijn toegankelijk vanaf de interne hoofdontsluitingsweg van het bedrijventerrein en ook de ligging aan 
die weg vraagt om representatieve gevels. Op de hoek bij de noordelijke toegangsweg markeert een be-
bouwingsaccent de entree van het bedrijventerrein

Type bedrijven: A, B
- Hoogwaardige representatieve uitstraling
- Alzijdige representatieve uitstralin
- Type C ook mogelijk als uitstraling hoogwaardig 

representatief is.

Milieucategorie: 1, 2 en 3

Maat en schaal
- Kavelgrootte: 3.000 – 6000 m2

- Bebouwingspercentage: maximaal 80%
- Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:
 minimaal 10 meter
- Korrelgrootte gebouw: 30 tot 60 meter
- Bebouwingshoogte: maximaal 8 meter
- Accent gebouw: hoogte maximaal 12 meter

30
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Situering
Aan de zijde van de Weemstraat is de gazonstrook een voortuin van de bedrijven en van het bedrijventerrein. 
De strook versterkt de etalagefunctie van de bedrijven langs de Weemstraat. Doorgaand op die gedachte is 
de groenstrook ook te gebruiken als toonbank van het bedrijventerrein. Een idee is dat de bedrijven langs de 
Weemstraat in de groenstrook een sculptuur (maximaal 2 x 2 x 2 meter, zonder verdere reclame-uitingen) 
kunnen plaatsen van een kenmerkend product van het bedrijf.

Op de overgang van de gemeenschappelijk gazonstrook bakent een beukenhaag de particuliere bedrijfs-
kavels af. De haag zorgt voor een eenduidig erfafscheiding langs de Weemstraat. Om de attractiviteit van 
het deelgebied te versterken vormen groenvoorzieningen op het perceel zoveel mogelijk één geheel met die 
in de groenstrook. Dat versterkt de ruimtewerking van het groen.

De	bedrijfsgebouwen	liggen	aan	de	zijde	van	de	Weemstraat	strak	aan	de	rooilijn.	De	bedrijven	oriënteren	
zich op de Weemstraat en gaan daarmee een relatie aan. De gevels van de gebouwen liggen hier in 
één lijn, evenwijdig aan de Weemstraat. In de bocht van de Weemstraat zal de gevellijn met de bocht 
mee verspringen. Door een strakke rooilijn te hanteren krijgt het bedrijventerrein een verzorgde aanblik en 
dat vergroot de uitstraling van het RBT. Omdat niet elk bedrijf even groot is ontstaat langs de interne ont-
sluitingsweg een verspringende gevellijn. Dat zorgt voor een levendig beeld, dat een tegenhanger krijgt in 
de strakkere gevellijnen aan de andere zijde van de interne ontsluitingsweg (zie deelgebied 5).

Parkeren vindt plaats op het eigen bedrijfsperceel. De auto’s staan zo min mogelijk in het zicht vanuit de 
openbare ruimte. Tussen de bedrijven ligt parkeren minimaal 3 meter terug ten opzichte van de gevel langs 
de Weemstraat.

Erfafscheidingen zijn niet hoger dan 1 meter. Langs 
de gazonstrook en langs de interne rondweg komt 
een beukenhaag. Om transparantie tussen de be-
drijven te kunnen garanderen zijn de tussenruimten 
obstakelvrij. Ook erfafscheidingen tussen de bedrij-
ven zijn niet hoger dan 1 meter en bij voorkeur een 
beukenhaag.
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Vormgeving

De bedrijfsgebouwen hebben de eenvoudige rechthoekige vorm van een hal als 
basis: strakke rechte vormen en een horizontale daklijn. De gebouwen hebben 
een	moderne	industriële	uitstraling.

Aanbouwen (verspringingen buiten de gevel) en uitbouwen die de daklijn on-
derbreken passen niet in het wensbeeld. Per gebouw is een verbijzondering 
wenselijk en dat is mogelijk door uitsnijdingen, uitsparingen en inkepingen en 
zwevende uitspringingen. De gevelopbouw is eenvoudig en krachtig.

De entree van het gebouw is inpandig.

Het	gehele	programma	zit	in	één	volume.	Dat	geldt	ook	voor	de	fietsenstallingen,		
laad- en loskades, opslag, nutsvoorzieningen, trafo’s en containers. Technische 
installaties mogen op het dak (minimaal 7,5 meter uit de rand), tenzij dat teveel 
afbreuk doet aan de strakke vormgeving van het gebouw.

De bedrijfsgebouwen zijn liggende elementen – dat wil zeggen breder dan hoog. 
De platte daken versterken de horizontale werking van de bedrijfsgebouwen. Zo 
kunnen ook de losse gebouwen de Weemstraat goed begeleiden. Gebouwen 
breder dan 30 meter krijgen een goede geleding.

Een bebouwingsaccent is een staand (deel van het) gebouw – dat wil zeggen 
hoger dan breed.

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basismateriaal. Het basismateriaal 
wordt over de gehele daklijn doorgezet. De basismaterialen zijn staal, beton en 
glas (geen spiegelglas en geen gekleurd glas, tenzij gekleurd glas een onlos-
makelijk onderdeel is van het ontwerp)

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basiskleur. De basiskleuren zijn 
kunnen alle grijsschakeringen tussen wit en zwart zijn. 

De naam mag groot op de gevel als de naam deel is van de architectonische 
compositie van de gevel. De basismaterialen zijn dezelfde als voor de gevel. 
Letters op de gevel ‘plakken’ mag niet. Ruimte voor reclame-uitingen is aaneen-
gesloten en beslaat maximaal 30% van de gevelbreedte en maximaal 30% 
meter van de gevelhoogte, is in de gevel mee ontworpen en ligt terug in de 
gevel. De reclame mag bewegende delen en beelden bevatten als de interval 
tussen de bewegingen minimaal 30 seconden is.
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Beelden
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5.2  Deelgebied 2 - Langs de snelweg A18

Karakter
De zone langs de snelweg is een deelgebied met diverse gezichten. Elk onderdeel van de zone heeft op 
een eigen manier een etalagefunctie voor het bedrijventerrein. Dat betekent dat van alle gezichten de re-
presentatieve uitstraling groot moet zijn. De meest bepalende gezichten liggen langs de A18 en langs de 
hoofdtoegangsweg van het bedrijventerrein. De zone direct langs de snelweg is natuurlijk de etalage van het 
regionaal bedrijventerrein. In deze zone is dan ook een zeer grote representatieve uitstraling noodzakelijk.

Direct langs de A18 liggen de bedrijven achter een 3 meter hoog grastalud. Het talud is een plint dat het 
bedrijventerrein vanaf de snelweg een luxe uitstraling geeft. Het zorgt er ook voor dat rommelig ogende 
delen van bedrijfskavels uit het zicht blijven. Boven het talud uit zijn de meest representatieve delen van de 
bedrijfspanden zichtbaar. De meest representatieve delen van bedrijfspanden steken op een hoogte vanaf 
4 meter maximaal 3 meter uit boven het talud hangen (zie schema). Over het talud uitsteken leidt tot een 
opvallende en spannende vormgeving. Kijkend vanaf de snelweg zorgt dat voor een levendig beeld. Aan de 
zijde van het bedrijventerrein bestaat de plint uit een keermuur. Waar die in het zicht ligt bedekt een klimop 
(bijvoorbeeld hedra) de keermuur.

De bedrijfsgebouwen staan niet evenwijdig, maar onder een hoek ten opzichte van de snelweg A18. Een voordeel 
voor bedrijven is dat twee zijden van hun gebouw opvallend in het zicht liggen. Een ander voordeel is dat langs de 
snelweg geen dichte wand ontstaat. Vanaf de snelweg kan men langs schuine lijnen verder het bedrijventerrein 
opkijken. De grasstroken met dubbele bomenrijen die op twee plekken het talud doorbreken versterken dit effect. 
Dit zicht tussen de gebouwen door zorgt voor visuele dieptewerking vanaf de snelweg. 

Direct langs de snelweg

Type bedrijven: A, B
- Hoogwaardige representatieve uitstraling

Milieucategorie: 3.1, 3.2, 4.1

Maat en schaal
- Kavelgrootte: tot 10.000 m2

- Bebouwingspercentage: maximaal 80%
- Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:
 minimaal 10 meter
- Korrelgrootte bebouwing: tot 120 meter
- Bebouwingshoogte: maximaal 12 meter
- Bebouwingsaccent: maximaal 16 meter hoog

Parkeren
- Op het eigen bedrijfsperceel

Erfafscheiding
- Een beukenhaag van 1 meter hoog en 1 meter 

breed op de grens tussen openbaar gebied en 
bedrijfspercelen

- Andere erfafscheidingen zijn transparant en niet 
hoger dan 2 meter
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Op de hoeken van de zone direct langs de snelweg markeren bebouwingsaccenten het regionaal bedrijven-
terrein (zie ook de plattegrond op bladzijde 27). De maximale hoogte van die accenten verschilt. Op de 
hoek tussen de snelweg en de Weemstraat mag een accent komen dat het bedrijventerrein vanuit de wijde 
omgeving markeert. De hoogte van dit landmark mag 40 meter zijn. Andere bebouwingsaccenten zijn maxi-
maal 16 meter hoog.

Waar de bomenrijen door het talud breken gaat de keermuur een hoek om. De keermuur is op die plekken 
goed zichtbaar vanaf de snelweg. Op deze delen is de keermuur goed te gebruiken om de naam van het 
bedrijventerrein te vermelden. Een plek langs de snelweg is vanzelfsprekend het best om het bedrijventerrein 
te promoten. In het midden van deze zone komt dan ook ruimte voor een mast met reclame voor het 
bedrijventerrein en bedrijven op het terrein (zie ook paragraaf Reclame in hoofdstuk Openbare Ruimte).

In de zones die niet direct langs de snelweg liggen is de representatieve uitstraling van bedrijven ook groot, 
maar zijn de beeldkwaliteitseisen relatief minder hoog. Langs de Weemstraat en de hoofdtoegangsweg zijn 
de normen al iets minder, maar nog steeds hoog, langs de interne rondweg weer iets minder hoog. Langs de 
interne rondweg kunnen ook type C bedrijven met een hoogwaardige representatieve uitstraling komen.

Tussen de interne rondweg en de A18 ligt een gebied voor hoogwaardige bedrijvigheid. De representativiteit 
komt niet alleen tot uiting in de architectuur van de bedrijfspanden, maar ook in de inrichting van de bedrijfs-
percelen. Een groene uitstraling is daarbij het uitgangspunt. De gebouwen mogen hier los op de kavel lig-
gen, maar liggen in ieder geval los ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat geen doorlopende gevelwand. Het 
gebied krijgt een groen en transparant karakter. Door de tranparantie blijven ook bedrijven, die in de brede 
zone tussen interne rondweg en de A18 op de tweede rij liggen, zoveel mogelijk zichtbaar.
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Direct langs de snelweg

Parkeren vindt plaats op het eigen bedrijfsperceel.

Op de grens tussen openbaar gebied en de bedrijfs-
percelen komt een beukenhaag van ongeveer 1 
meter hoog en 1 meter breed. Achter de haag is een 
andere erfafscheiding mogelijk. Andere erfafschei-
dingen zijn transparant en niet hoger dan 2 meter.

Op de top van de keermuur is een erfafscheiding van 
1 meter breed in het verlengde van de taludhelling 
(zie bovenstaand schema) mogelijk.
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Situering
- In de zone direct langs de A18 liggen bedrijfspanden zoveel mogelijk in de rooilijn aan de zijde van de A18.
- In de overige zones mogen de bedrijfspanden binnen de rooilijnen los op de kavel liggen, waarbij geldt:
 - de meest representatieve zijde van het pand ligt evenwijdig aan de meeste belangrijke weg waar het 

bedrijfsperceel aan grenst;
 - bedrijfspanden liggen los ten opzichte van elkaar: de minimumafstand tussen de panden is 20 meter;
- Bij een representatief gebouw hoort ook een hoogwaardige inrichting van het bedrijfsperceel. Een inrich-

ting met een groene uitstraling is hierbij het uitgangspunt: grasvelden en lage beukenhagen zorgen voor 
een transparant geheel.

-	 Parkeren	vindt	plaats	op	het	eigen	bedrijfsperceel	en	niet	in	de	openbare	ruimte.	Om	efficiënt	grondgebruik	
te versterken is het wenselijk dat bedrijven de parkeervoorzieningen combineren.

- Erfafscheidingen zijn niet hoger dan 1 meter. Langs de interne ontsluitingswegen komt een beukenhaag. 
Om transparantie tussen de bedrijven te kunnen garanderen zijn de tussenruimten obstakelvrij. Ook de 
erfafscheiding tussen de bedrijven is niet hoger dan 1 meter en is bij voorkeur een beukenhaag.

A-plus locatie
Een speciale locatie ligt in de hoek tussen de A18 en de Weemstraat. De ontwikkeling op deze locatie moet 
hèt visitekaartje van het regionale bedrijventerrein worden. Hier is een hoogteaccent wenselijk dat het gehele 
bedrijventerrein markeert (maximaal 40 meter hoog). Daarnaast vraagt de locatie om een bijzondere inrichting 
van het bedrijfspecreel. Bij de locatie ligt de Weemstraat bijna 5 meter hoger dan het perceel. Vanaf die hoogte 
is inrichting van het perceel in grote mate beeldbepalend. Zo kan een bijzondere oplossing voor het parkeren 
belangrijk bijdragen aan een zeer positief beeld. Dat kan ook met een oplossing op maaiveldniveau. De 
onderstaande plattegrond geeft een voorbeeld van een bijzondere parkeeroplossing met een groene uitstraling.
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Links: A-plus-locatie in de hoek tussen de Weemstraat en de A18, met 
een voorbeeld voor de terreininrichting en met specifieke aandacht 
voor het parkeren.

2007-11 BOEKWERK.indd   36 16-11-2009   9:51:29



37G E M E E N T E   D O E T I N C H E M

A 1 8   B E D R I J V E N P A R K

R
a

A A K L E I N
r c h i t e c t u u rOntwerp bedrijfsgebouw

SO

' Langs de A18 '

Schaal: 1:500
Datum: 29-05-2008

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

50.000

23
.00

0

R
a

A A K L E I N
r c h i t e c t u u rOntwerp bedrijfsgebouw

SO

' Langs de A18 '

Schaal: 1:500
Datum: 29-05-2008

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

50.000

23
.00

0

R
a

A A K L E I N
r c h i t e c t u u rOntwerp bedrijfsgebouw

SO

' Langs de A18 '

Schaal: 1:500
Datum: 29-05-2008

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

50.000

23
.00

0

Beelden: direct langs de A18

2007-11 BOEKWERK.indd   37 16-11-2009   9:51:33



38 G E M E E N T E   D O E T I N C H E M
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Vormgeving

De bedrijfsgebouwen hebben de eenvoudige rechthoekige vorm van een hal als 
basis: strakke rechte vormen en een horizontale daklijn. De gebouwen hebben 
een	moderne	industriële	uitstraling.

Aanbouwen (verspringingen buiten de gevel) en uitbouwen die de daklijn on-
derbreken passen niet in het wensbeeld. Per gebouw is een verbijzondering 
wenselijk en dat is mogelijk door uitsnijdingen, uitsparingen en inkepingen en 
zwevende uitspringingen. De gevelopbouw is eenvoudig en krachtig.

De entree van het gebouw is inpandig.

Het	gehele	programma	zit	in	één	volume.	Dat	geldt	ook	voor	de	fietsenstallingen,		
laad- en loskades, opslag, nutsvoorzieningen, trafo’s en containers. Technische 
installaties mogen op het dak (minimaal 7,5 meter uit de rand), tenzij dat teveel 
afbreuk doet aan de strakke vormgeving van het gebouw.

De bedrijfsgebouwen zijn liggende elementen – dat wil zeggen breder dan hoog. 
De platte daken versterken de horizontale werking van de bedrijfsgebouwen. 
Gebouwen breder dan 30 meter krijgen een goede geleding.

Een bebouwingsaccent is een staand (deel van het) gebouw – dat wil zeggen 
hoger dan breed.

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basismateriaal. Het basismateriaal 
wordt over de gehele daklijn doorgezet. De basismaterialen zijn staal, beton en 
glas (geen spiegelglas en geen gekleurd glas, tenzij gekleurd glas een onlos-
makelijk onderdeel is van het ontwerp)

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basiskleur. De basiskleuren zijn 
kunnen alle grijsschakeringen tussen wit en zwart zijn. 

De naam mag groot op de gevel als de naam deel is van de architectonische 
compositie van de gevel. De basismaterialen zijn dezelfde als voor de gevel. 
Letters op de gevel ‘plakken’ mag niet. Ruimte voor reclame-uitingen is aaneen-
gesloten en beslaat maximaal 30% van de gevelbreedte en maximaal 30% 
meter van de gevelhoogte, is in de gevel mee ontworpen en ligt terug in de 
gevel. De reclame mag bewegende delen en beelden bevatten als de interval 
tussen de bewegingen minimaal 30 seconden is.
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Beelden: langs de hoofdtoegangsweg
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5.3  Deelgebied 3 - Rand met zicht op de snelweg 

Karakter
De meeste bedrijven in deze zone liggen niet langs de A18, maar zijn nog wel goed zichtbaar vanaf de 
snelweg. Het grootste deel van de zone heeft niet direct een etalagefunctie maar bepaalt nog wel het beeld 
van het bedrijventerrein. Daarom is ook hier aandacht voor een zo representatief mogelijke uitstraling van 
de bedrijven nodig. De uitzondering is de hoek die direct langs de snelweg ligt. Vanwege de markante lig/
ging moet daar de representatieve uitstraling juist heel groot zijn. 

De bedrijven liggen achter een grastalud van 3 meter hoog. Het talud heeft twee functies. Het verzacht de overgang 
tussen het GIOS-gebied en het bedrijventerrein. Verder is het een plint die het vaak rommelige ogende grondvlak 
van bedrijfspercelen uit het zicht houdt. Aan de zijde van het bedrijventerrein bestaat de plint uit een keermuur. 
Waar die in het zicht ligt vanuit de openbare ruimte bedekt een klimop (bijvoorbeeld hedra) de keermuur.

Een representatieve uitstraling stelt eisen aan de architectonische vormgeving van bedrijfsgebouwen. Met 
uitzondering van de hoek die langs de A18 ligt, gelden in deze zone minder hoge eisen dan in de zones 
direct langs de A18 of de Weemstraat. De panden hoeven geen ‘uitnodigend‘ of ‘open’ karakter te hebben. 
Bij bedrijven die niet direct aan de snelweg liggen kan een blinde gevel ook representatief zijn. Voor de hoek 
langs de snelweg gelden voor architectonische vormgeving dezelfde eisen als in de zone langs de A18.

Type bedrijven: B, C
- Type D ook mogelijk als hal hoge beeldkwaliteit 

heeft

Milieucategorie: 2 en 3

Maat en schaal
- Kavelgrootte: 3.000 – 6000 m2

- Bebouwingspercentage: maximaal 80%
- Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:
 minimaal 5 meter
- Aaneensluiten bedrijfspanden mogelijk
- Korrelgrootte gebouw: 30 tot 60 meter
- Bebouwingshoogte: maximaal 8 meter
- Bebouwingsacccent langs snelweg:
 maximaal 16 meter hoog
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De bedrijven zijn toegankelijk vanaf de interne hoofdontsluitingsweg. Ook de ligging aan die weg vraagt om 
representatieve gevels. Op de hoeken van de zone markeren bebouwingsaccenten het bedrijventerrein. 
Vanwege de markante ligging geldt dat zeker in de hoek bij de A18. Voor wie over de snelweg in westelijke 
richting rijdt is het accent een ‘uithangbord’ van het bedrijventerrein. Het accent mag hier relatief hoog zijn.

Situering
Aan de zijde van het GIOS-gebied liggen de bedrijfsgebouwen strak langs het talud. Door hier een strakke lijn 
te hanteren krijgt het bedrijventerrein vanaf de snelweg een verzorgde aanblik en dat vergroot de uitstraling 
van het RBT. Toch krijgen de bedrijven hier de mogelijk om zich te onderscheiden, juist door de strakke lijn 
te doorbreken. Vanaf een hoogte van vier meter mag het bovenste deel van het bedrijfsgebouw maximaal 
3 meter boven het talud hangen (zie schema) uitsteken. Dit uitsteken zorgt, kijkend vanaf de snelweg, voor 
een levendiger beeld terwijl de gebouwen toch in een strakke lijn staan.

De	 bedrijven	 oriënteren	 zich	 op	 de	 interne	 ontsluitingsweg.	 Langs	 de	 interne	 rondweg	 geeft	 de	 rooilijn	
alleen de uiterste grens weer tot waar de voorgevel van een bedrijfsgebouw mag komen. Omdat niet elk 
bedrijf even groot is onstaat langs de interne rondweg een verspringende gevellijn. Dat zorgt weer voor een 
levendig beeld langs de rondweg. Dat beeld krijgt een tegenhanger in de strakkere gevellijn aan de andere 
zijde van de interne ontsluitingsweg (zie deelgebied 5). Door die strakke gevellijn wordt het levendige beeld 
aan één zijde van de straat niet een onrustig beeld.
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Parkeren vindt plaats op het eigen bedrijfsperceel.

Op de grens tussen openbaar gebied en de bedrijfs-
percelen komt een beukenhaag van ongeveer 1 
meter hoog en 1 meter breed. Achter de haag is een 
andere erfafscheiding mogelijk. Andere erfafschei-
dingen zijn transparant en niet hoger dan 2 meter.

Op de top van de keermuur is een erfafscheiding van 
1 meter breed in het verlengde van de taludhelling 
(zie bovenstaand schema) mogelijk. Voor erfafschei-
dingen: zie het hoofdstuk Openbare ruimte.
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Vormgeving

De bedrijfsgebouwen hebben de eenvoudige rechthoekige vorm van een hal als 
basis: strakke rechte vormen en een horizontale daklijn. De gebouwen hebben 
een	moderne	industriële	uitstraling.

Aanbouwen (verspringingen buiten de gevel) en uitbouwen die de daklijn on-
derbreken passen niet in het wensbeeld. Per gebouw is een verbijzondering 
wenselijk en dat is mogelijk door uitsnijdingen, uitsparingen en inkepingen en 
zwevende uitspringingen. De gevelopbouw is eenvoudig en krachtig.

De entree van het gebouw is inpandig.

Het	gehele	programma	zit	in	één	volume.	Dat	geldt	ook	voor	de	fietsenstallingen,		
laad- en loskades, opslag, nutsvoorzieningen, trafo’s en containers. Technische 
installaties mogen op het dak (minimaal 7,5 meter uit de rand), tenzij dat teveel 
afbreuk doet aan de strakke vormgeving van het gebouw.

De bedrijfsgebouwen zijn liggende elementen – dat wil zeggen breder dan hoog. 
De platte daken versterken de horizontale werking van de bedrijfsgebouwen. 
Gebouwen breder dan 30 meter krijgen een goede geleding.

Een bebouwingsaccent is een staand (deel van het) gebouw – dat wil zeggen 
hoger dan breed.

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basismateriaal. Het basismateriaal 
wordt over de gehele daklijn doorgezet. De basismaterialen zijn staal, beton en 
glas (geen spiegelglas en geen gekleurd glas, tenzij gekleurd glas een onlos-
makelijk onderdeel is van het ontwerp)

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basiskleur. De basiskleuren zijn 
kunnen alle grijsschakeringen tussen wit en zwart zijn. 

De naam mag groot op de gevel als de naam deel is van de architectonische 
compositie van de gevel. De basismaterialen zijn dezelfde als voor de gevel. 
Letters op de gevel ‘plakken’ mag niet. Ruimte voor reclame-uitingen is aaneen-
gesloten en beslaat maximaal 30% van de gevelbreedte en maximaal 30% 
meter van de gevelhoogte, is in de gevel mee ontworpen en ligt terug in de 
gevel. De reclame mag bewegende delen en beelden bevatten als de interval 
tussen de bewegingen minimaal 30 seconden is.
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Beelden
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5.4  Deelgebied 4 - Langs het GIOS-gebied 

Karakter
De zone langs het GIOS-gebied krijgt een ‘groen’ karakter. De zone langs het GIOS-gebied leent zich goed voor 
de vestiging van kleinere bedrijven die een ‘groene uitstraling’ willen uitdragen. De bedrijven kunnen zich 
alleen presenteren aan de zijde van het bedrijventerrein. Aan de andere zijde sluiten de bedrijfsgebouwen 
aan op het groene talud langs het GIOS-gebied. De bedrijfspercelen liggen direct aan de interne rondweg en 
zijn daardoor goed bereikbaar. Langs de rondweg dienen de gevels zo representatief mogelijk te zijn.

Op het 4,5 meter hoge talud langs het GIOS-gebied komt begroeiing van bomen en struikgewas. De bedrijfs-
gebouwen krijgen een vegetatiedak waarvan de helling aansluit op die van het talud. Het talud, de begroeiing 
op het talud en de hellende vegetatiedaken zorgen samen voor een groene en daardoor ‘zachte’ overgang 
van het  buitengebied naar het bedrijventerrein. Aan de zijde van het bedrijventerrein eindigt het talud op 
het hoogste punt op een keermuur. Waar die in het zicht ligt vanuit de openbare ruimte bedekt een klimop 
(voorbeeld: hedra) de keermuur.

Situering
Aan de zijde van het GIOS-gebied liggen de bedrijfsgebouwen strak langs het talud. De helling van het talud 
loopt	door	in	de	(flauwere)	helling	van	de	vegetatiedaken	op	de	bedrijfsgebouwen.	De	hellingshoek	van	de	
daken is 5 graden. Kijkend vanuit het GIOS-gebied loopt het talud over in de groene daken. Voor voldoende 

G E M E E N T E   D O E T I N C H E M44

Type bedrijven: A, B, C

Milieucategorie: 2 en 3

Maat en schaal
- Kavelgrootte: tot 3.000 m2

- Bebouwingspercentage: maximaal 80%
- Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:
 minimaal 5 meter
- Bedrijven mogen aaneensluiten
- Korrelgrootte gebouw: tot 30 meter
- Bebouwingshoogte: maximaal 10 meter
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buitenlicht in het gebouw zijn inkepingen in het dakvlak mogelijk. Verder is een dakopbouw mogelijk tot een 
maximum van 25% van het dakvlak van het bedrijf. De opbouw (eveneens met een hellend vegetatiedak) is 
bijvoorbeeld ook te gebruiken als kantine of kantoor met uitzicht op het GIOS-gebied.

De	bedrijven	oriënteren	zich	op	de	interne	ontsluitingsweg.	Langs	de	interne	rondweg	geeft	de	rooilijn	alleen	
de uiterste grens weer tot waar de voorgevel van een bedrijfsgebouw mag komen. Omdat niet elk bedrijf even 
groot is onstaat langs de rondweg een verspringende gevellijn en daardoor een levendig beeld. Dat beeld 
krijgt een tegenhanger in de strakkere gevellijn aan de andere zijde van de rondweg (zie deelgebied 5).

Langs de hoogspanningsleiding geldt aan weerszijden een veiligheidszone van 22,5 meter. Binnen die zone 
gelden beperkende voorwaarden. Gebouwen en langdurig verblijf zijn daar in beginsel niet mogelijk. Over 
het gebruik van de grond is in elk geval overleg met netbeheerder NV Continuon Netbeheer nodig. Langs 
de hogedruk gasleiding geldt aan weerszijden een veiligheidszone van 5 meter. Binnen die zone gelden 
beperkende voorwaarden. Wegen, gebouwen, nutsleidingen, straatmeubilair, enzovoort, zijn niet mogelijk. Met 
speciale constructies kunnen wegen de leiding wel kruisen. Groenstroken zonder diep wortelende beplanting, 
wandelpaden,	fietspaden,	enzovoort,	zijn	wel	mogelijk.	Verder	moet	het	traject	van	de	leiding	vanaf	de	grond	en	
vanuit de lucht duidelijk herkenbaar en zichtbaar zijn. Over het gebruik van de grond is in elk geval overleg de 
Gasunie nodig. Rond de LPG-installatie van het tankstation op perceel Nieuwestraat 6 ligt een veiligheidszone. 
Binnen die cirkel is afstemming van bedrijfsactiviteiten op de beperkende vestigingsvoorwaarden noodzakelijk.
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Parkeren vindt plaats op het eigen bedrijfsperceel.

Op de grens tussen openbaar gebied en de bedrijfs-
percelen komt een beukenhaag van ongeveer 1 
meter hoog en 1 meter breed. Achter de haag is een 
andere erfafscheiding mogelijk. Andere erfafschei-
dingen zijn transparant en niet hoger dan 2 meter.

Op de top van de keermuur is een erfafscheiding 
van 2 meter hoog mogelijk. De erfafscheiding dient 
voor de hele lengte van het talud gelijk te zijn. Meer 
over erfafscheidingen staat in het hoofdstuk Open-
bare ruimte.
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Vormgeving

De bedrijfsgebouwen hebben de eenvoudige rechthoekige vorm van een hal als 
basis: strakke rechte vormen. Aansluitend op het talud hebben de gebouwen 
een hellend vegetatiedak. De helling van het dak is 5 graden. De gebouwen 
hebben	een	moderne	industriële	uitstraling.

Aanbouwen (verspringingen buiten de gevel) en uitbouwen die de daklijn on-
derbreken passen niet in het wensbeeld. Per gebouw is een verbijzondering 
wenselijk en dat is mogelijk door uitsnijdingen, uitsparingen en inkepingen en 
zwevende uitspringingen. De gevelopbouw is eenvoudig en krachtig.

Een dakopbouw is mogelijk tot een maximum van 25% van het dakvlak van het 
bedrijf. De opbouw heeft een dak met een helling van 5 graden. Het hoogste punt 
is niet hoger dan 10 meter (maximale bebouwingshoogte bedrijfsgebouw).

De entree van het gebouw is inpandig.

Het	gehele	programma	zit	in	één	volume.	Dat	geldt	ook	voor	de	fietsenstallingen,		
laad- en loskades, opslag, nutsvoorzieningen, trafo’s en containers. Technische 
installaties mogen op het dak (minimaal 7,5 meter uit de rand), tenzij dat teveel 
afbreuk doet aan de strakke vormgeving van het gebouw.

De bedrijfsgebouwen zijn liggende elementen – dat wil zeggen breder dan hoog. 

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basismateriaal. Het basismateriaal 
wordt over de gehele daklijn doorgezet. De basismaterialen zijn staal, beton en 
glas (geen spiegelglas en geen gekleurd glas, tenzij gekleurd glas een onlos-
makelijk onderdeel is van het ontwerp)

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basiskleur. De basiskleuren zijn 
kunnen alle grijsschakeringen tussen wit en zwart zijn. 

De naam mag groot op de gevel als de naam deel is van de architectonische 
compositie van de gevel. De basismaterialen zijn dezelfde als voor de gevel. 
Letters op de gevel ‘plakken’ mag niet. Ruimte voor reclame-uitingen is aaneen-
gesloten en beslaat maximaal 30% van de gevelbreedte en maximaal 30% 
meter van de gevelhoogte, is in de gevel mee ontworpen en ligt terug in de 
gevel. De reclame mag bewegende delen en beelden bevatten als de interval 
tussen de bewegingen minimaal 30 seconden is.
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5.5  Deelgebied 5 - Langs de interne rondweg 

Karakter
De zone langs de hoofdontsluitingsweg bepaalt de interne attractiviteit van het bedrijventerrein. In deze 
zone geldt dat vooral de rand langs de rondweg representatief moet zijn. De uitstraling van de bedrijven 
achter de voorgevel is van minder belang. Bebouwingsaccenten markeren de hoeken in de hoofdontslui-
tingsweg (zie de plattegrond op bladzijde 27). Alle hoofdgroepen bedrijven kunnen een plek krijgen, maar de 
zone	leent	zich	het	meest	voor	grootschaligere	bedrijven	in	de	zwaardere	milieucategorieën	3	en	4.	

Situering
Aan de zijde van de interne rondweg ligt minimaal 60% van de naar de weg gerichte (representatieve) gevel in 
de	rooilijn.	Als	een	efficiënte	bedrijfsvoering	dan	aantoonbaar	niet	mogelijk	maakt,	dan	ligt	minimaal	60%	van	
de naar de weg gerichte (representatieve) gevel zo dicht mogelijk op en evenwijdig aan de rondweg. Omdat 
hier grotere bedrijven met grotere gebouwen zullen komen ontstaan relatief strakke lijnen, die een tegenhanger 
krijgen in de verspringende rooilijn van de bedrijven aan de andere zijde van de weg (zie deelgebieden 1, 3 en 
4).	De	bedrijven	oriënteren	zich	op	de	interne	rondweg.

Langs de hoogspanningsleiding geldt aan weerszijden een veiligheidszone van 22,5. Binnen die strook gelden 
beperkende voorwaarden. Gebouwen en langdurig verblijf van mensen zijn daar in beginsel niet mogelijk. 
Over het gebruik van de grond is in elk geval overleg met netbeheerder NV Continuon Netbeheer nodig. 
Langs de hogedruk gasleiding geldt aan weerszijden een veiligheidszone van 5 meter. Binnen de zone gelden 
beperkende voorwaarden. Wegen, gebouwen, nutsleidingen, straatmeubilair, enzovoort, zijn niet mogelijk. Met 
speciale constructies kunnen wegen de leiding wel kruisen. Groenstroken zonder diep wortelende beplanting, 
wandelpaden,	fietspaden,	enzovoort,	zijn	wel	mogelijk.	Verder	moet	het	traject	van	de	leiding	vanaf	de	grond	en	
vanuit de lucht duidelijk herkenbaar en zichtbaar zijn. Over het gebruik van de grond is in elk geval overleg de 
Gasunie nodig. Rond de LPG-installatie van het tankstation op perceel Nieuwestraat 6 ligt een veiligheidszone. 
Binnen die cirkel is afstemming van bedrijfsactiviteiten op de beperkende vestigingsvoorwaarden noodzakelijk.

Type bedrijven: C, D, E

Milieucategorie: 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2

Maat en schaal
- Kavelgrootte: tot 60.000 m2

- Bebouwingspercentage: maximaal 80%
- Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:
 minimaal 5 meter
- Bedrijfsgebouwen mogen aaneensluiten
- Korrelgrootte bebouwing: tot 120 meter
- Bebouwingshoogte: maximaal 20 meter

Parkeren
- Op het eigen bedrijfsperceel.

Erfafscheiding
- Een beukenhaag van 1 meter hoog en 1 meter 

breed op de grens tussen openbaar gebied en 
bedrijfspercelen. Achter de haag is een andere 
erfafscheiding mogelijk.

- Andere erfafscheidingen zijn transparant en niet 
hoger dan 2 meter. Meer over erfafscheidingen 
staat in het hoofdstuk Openbare ruimte
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Vormgeving

De bedrijfsgebouwen hebben de eenvoudige rechthoekige vorm van een hal als 
basis: strakke rechte vormen en een horizontale daklijn. De gebouwen hebben 
een	moderne	industriële	uitstraling.

Aanbouwen (verspringingen buiten de gevel) en uitbouwen die de daklijn on-
derbreken passen niet in het wensbeeld. Per gebouw is een verbijzondering 
wenselijk en dat is mogelijk door uitsnijdingen, uitsparingen en inkepingen en 
zwevende uitspringingen. De gevelopbouw is eenvoudig en krachtig.

De entree van het gebouw is inpandig.

Het	gehele	programma	zit	in	één	volume.	Dat	geldt	ook	voor	de	fietsenstallingen,		
laad- en loskades, opslag, nutsvoorzieningen, trafo’s en containers. Technische 
installaties mogen op het dak (minimaal 7,5 meter uit de rand), tenzij dat teveel 
afbreuk doet aan de strakke vormgeving van het gebouw.

De bedrijfsgebouwen zijn liggende elementen – dat wil zeggen breder dan hoog. 
De platte daken versterken de horizontale werking van de bedrijfsgebouwen. 
Een bebouwingsaccent is een staand (deel van het) gebouw – dat wil zeggen 
hoger dan breed.

De gevels hebben een vertikale geleding, waarbij de geledingen hoger zijn dan 
breed of maximaal even hoog als breed zijn. Gelede gevels - door wisselend 
materiaalgebruik of kleurgebruik, of door raampartijen - moeten zorgen voor 
voldoende afwisseling om eentonigheid te voorkomen.

Minimaal 60% van de op de interne rondweg gerichte gevel is representatief. 
De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basismateriaal. Het basismateriaal 
wordt in ieder geval over de gehele daklijn doorgezet. De basismaterialen zijn 
staal, beton en glas (geen spiegelglas en geen gekleurd glas).

De gevel bestaat voor minimaal 60% uit één basiskleur. De basiskleuren zijn 
kunnen alle grijsschakeringen tussen wit en zwart zijn. 

De naam mag groot op de gevel als de naam deel is van de architectonische 
compositie van de gevel. De basismaterialen zijn dezelfde als voor de gevel. 
Letters op de gevel ‘plakken’ mag niet. Ruimte voor reclame-uitingen is aaneen-
gesloten en beslaat maximaal 30% van de gevelbreedte en maximaal 30% 
meter van de gevelhoogte, is in de gevel mee ontworpen en ligt terug in de 
gevel. De reclame mag bewegende delen en beelden bevatten als de interval 
tussen de bewegingen minimaal 30 seconden is.
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Beelden bij deelgebieden 5 en 6
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5.6  Deelgebied 6 - Middengebied

Karakter
In de zone die centraal op het RBT	ligt	kunnen	alle	categorieën	bedrijven	een	plaats	krijgen,	maar	de	om-
geving maakt juist hier de vestiging van minder representatieve bedrijven mogelijk. Hier kunnen zich ook 
bedrijven	in	de	zwaardere	milieucategorieën	3	en	4	vestigen.

Situering
In	het	middengebied	staat	een	bedrijfsmatig	efficiënte	kavelindeling	voorop.	Representatie	is	in	dit	gebied	
van minder belang. Voor zover aanwezig en mogelijk liggen de representatieve geveldelen in de rooilijn of 
anders zo dicht mogelijk op en evenwijdig aan de meest belangrijke weg waar het bedrijfsperceel aan grenst. 
Verder is - met in acht neming van de rooilijn en van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens - het situe-
ren van bedrijfsgebouwen op de kavel vrij.

Langs de hoogspanningsleiding geldt aan weerszijden een veiligheidszone van 22,5. Binnen die strook 
gelden beperkende voorwaarden. Gebouwen en langdurig verblijf van mensen zijn daar in beginsel niet 
mogelijk. Over het gebruik van de grond is in elk geval overleg met netbeheerder NV Continuon Netbeheer 
nodig. Langs de hogedruk gasleiding geldt aan weerszijden een veiligheidszone van 5 meter. Binnen de 
zone gelden beperkende voorwaarden. Wegen, gebouwen, nutsleidingen, straatmeubilair, enzovoort, zijn 
niet mogelijk. Met speciale constructies kunnen wegen de leiding wel kruisen. Groenstroken zonder diep 
wortelende	beplanting,	wandelpaden,	fietspaden,	enzovoort,	zijn	wel	mogelijk.	Verder	moet	het	traject	van	
de leiding vanaf de grond en vanuit de lucht duidelijk herkenbaar en zichtbaar zijn. Over het gebruik van 
de grond is in elk geval overleg de Gasunie nodig. Rond de LPG-installatie van het tankstation op perceel 
Nieuwestraat 6 ligt een veiligheidszone. Binnen die cirkel is afstemming van bedrijfsactiviteiten op de 
beperkende vestigingsvoorwaarden noodzakelijk.

Vormgeving
Voor	de	vormgeving	vormen	de	eisen	voor	deelgebied	5	de	basis.	Met	het	oog	op	bedrijfsefficiëntie	is	afwij-
ken  van die eisen met een goede motivatie mogelijk. Een goede motivatie betekent dat de bedrijfsmatige 
noodzaak aantoonbaar is. Afwijken mag in ieder geval de uitstraling van het bedrijventerrein niet onnodig 
nadelig beïnvloeden.

Type bedrijven: C, D, E

Milieucategorie: 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2

Maat en schaal
- Kavelgrootte: vrij
- Bebouwingspercentage: maximaal 80%
- Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:
 minimaal 5 meter
- Bedrijfsgebouwen mogen aaneensluiten
- Korrelgrootte bebouwing: tot 120 meter
- Bebouwingshoogte
 - hal: maximaal 20 meter
 - silo’s: maximaal 40 meter
 - schoorstenen: maximaal 40 meter

Parkeren
- Op het eigen bedrijfsperceel.

Erfafscheiding
- Een beukenhaag van 1 meter hoog en 1 meter 

breed op de grens tussen openbaar gebied en 
bedrijfspercelen. Achter de haag is een andere 
erfafscheiding mogelijk

- Andere erfafscheidingen zijn transparant en niet 
hoger dan 2 meter. Meer over erfafscheidingen 
staat in het hoofdstuk Openbare ruimte
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Onder: profiel toegangsweg

1 Beukenhaag, 1 meter hoog: Fagus Sylvatica
2 Grasstrook
3 Opsluitband: antraciet, 120x250 mm
4 Fietspad: asfalt, zwart
5 Berm: gras
6 Trottoirband: antraciet, RWS 280/300x240 mm
7 Rijbaan auto: asfalt, zwart
8 Straatverlichting, ledverlichting, 8 meter hoog
9 Middenberm: gras

6.1  Inleiding

Het	uitgangspunt	voor	het	regionaal	bedrijventerrein	is	een	zo	efficiënt	mogelijke	verkaveling	en	een	zo	groot	
mogelijk	uitgeefbaar	oppervlak.	De	inrichting	van	de	openbare	ruimte,	en	die	ligt	vooral	in	de	wegprofielen,	
bepaalt in hoge mate de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein.

Voor een hoogwaardige beeldkwaliteit is een consequente en eenduidige vormgeving van de openbare 
ruimte belangrijk. Met alle verschillen in de bebouwing op het bedrijventerrein zorgt de inrichting van de 
openbare ruimte voor samenhang. Bij de vormgeving van de openbare ruimte geldt dat het RBT in de eerste 
plaats een bedrijventerrein is, een terrein waar bedrijfsmatigheid voorop staat.

De consequente en eenduidige vormgeving van de openbare ruimte komt tot stand door het gebruik van 
dezelfde inrichtingselementen op het hele bedrijventerrein, waaronder hagen, bewegwijzering en hekwerken.
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6.2	 Wegprofielen

Toegangsweg
Het	profiel	van	de	toegangsweg	van	het	bedrijventerrein	verschilt	van	de	profielen	van	de	interne	ontslui-
tingswegen.	Vrijliggende	rijbanen,	een	brede	middenbern,	brede	bermen	en	vrijliggende	fietspaden	kenmer-
ken de toegangsweg. Langs de weg staan geen bomen. De weg gaat tussen bomenrijen door die de weg 
kruizen. De straatverlichting staat in de middenberm.

Interne ontslutingswegen
De	basis	van	de	profielen	van	de	interne	ontsluitingswegen	bestaat	uit	een	rijbaan	van	7	meter	breed	met	
aan één zijde een trottoir van 2,4 meter breed. Verder staan langs de wegen, op de grens tussen openbaar 
gebied en bedrijfspercelen, beukenhagen van 1 meter breed en 1 meter hoog. Als een bedrijf een hek als 
erfafscheiding wil dan komt dat hek 50 centimeter achter de haag. Hekwerken zijn maximaal 2 meter hoog. 
Om te komen tot een eenduidig en rustig beeld is het hekwerk overal hetzelfde: een zwart spijlenhek. De strook 
van de heg is ook de ruimte voor bewegwijzeringzuilen bij de inritten van bedrijven. Op de zuilen staan in ieder 
geval bovenaan de straatnaam en het huisnummer. Om te komen tot een eenduidig en rustig beeld gaat het 
om één type zuil. Langs de interne hoofdontsluitingsweg is ook ruimte voor een 4 meter brede grasstrook. In 
de grasstrook staat een bomenrij die de hoofdontsluitingsweg begeleidt.

Rechts: profiel interne rondweg

1 Hekwerk: zwart spijlenhek
2 Beukenhaag, 1 meter hoog: Fagus Sylvatica
3 Grasstrook
 Eiken: Quercus Coccinea ‘Splendens’ 
4 Trottoirband: antraciet, RWS 280/300x240 mm
5 Markering fietssuggestiestrook
6 Rijbaan auto: asfalt, zwart
7 Straatverlichting, ledverlichting, 8 meter hoog
8 Trottoir: antraciet tegels, 300x300 mm
 Kabels- en leidingenstrook
9 Opsluitband: 120x250 mm

De riolering ligt onder de rijbaan
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Links: profiel overige ontsluitinsgwegen

1 Hekwerk: zwart spijlenhek
2 Beukenhaag, 1 meter hoog: Fagus Sylvatica
3 Opsluitband: antraciet 120x250 mm
4 Trottoir: antraciet tegels, 300x300 mm
 Kabels- en leidingenstrook
5 Straatverlichting, ledverlichting, 8 meter hoog
6 Trottoirband: antraciet, RWS 280/300x240 mm
7 Markering fietssuggestiestrook
8 Rijbaan auto: asfalt, zwart
9 Uitwijkstrook: gras

De riolering ligt onder de rijbaan

Links: plattegrond inrit

- inrit is maximaal 10 meter breed
- boogstraal bocht is maximaal 10 meter
- bestrating inrit: betonklinkers, antraciet
- in de bocht: verlaagde trottoirband
 trottoirband: antraciet, RWS 280/300x240 mm
- maximaal 1 inrit per bedrijfsperceel
 meer inritten zijn alleen mogelijk als noodzaak 

aantoonbaar is
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6.3 Erfafscheidingen

Eén van de middelen om tot een consequent en eenduidig beeld in de openbare ruimte te komen is om voor 
alle bedrijven hetzelfde type erfafscheiding voor te schrijven. Op het RBT is dat een zwart spijlenhek.

Het gebruik van een hekwerk past niet in het beeld van elk deelgebied. In deelgebied 1 - langs de Weemstraat 
- en deelgebied 2 - direct langs de snelweg verdraagt de gewenste transparantie zich niet met het plaatsen 
van hekwerken. In deze deelgebieden zorgen grasvelden en lage beukenhagen, maximaal 1 meter hoog,  
voor een transparant geheel.

Ook in het zicht van de snelweg is een hekwerk niet wenselijk. Als een bedrijf aan de zijde van de snelweg 
toch een hek wil, dan is een speciale oplossing nodig. Bij de top van het talud/keermuur is een erfafscheiding 
mogelijk van 1 meter breed, dat visueel wegvalt achter de taludhelling.

Langs het GIOS-gebied kan op de top van het talu/keermuur gewoon een spijlenhek komen. Door de 
begroeiiing op het talud is het hekwerk niet to nauwelijks zichtbaar vanuit het GIOS-gebied.

6.4 Bomen

Het groen op het bedrijventerrein bestaat vooral uit bomen in grasstroken. De meeste bomen staan in rijen 
die de structuur op het bedrijventerrein ondersteunen. Die bomenrijen staan langs de hoofdontsluitingsweg 
van het bedrijventerrein, de interne rondweg.

De dubbele rijen bomen die in het verlengde komen van de bomenrijen langs de Martinuslaan, aan de 
overzijde van de Weemstraat, hebben een andere functie. Deze bomenrijen vormen coulissen die deelgebied 
2 in kleinere eenheden verdelen. Kijkend vanaf de toegangsweg zorgt dat voor een groene afscherming van 
het bedrijventerrein.

Langs de rand tussen het RBT en het GIOS-gebied komen aan de zijde van het bedrijventerrein bomenrijen 
die de laanstructuur van de Doetinchemseweg en de Nieuwestraat versterken. Verder komt op het groene 
talud langs het GIOS-gebied opgaande bossage die de overgang naar het GIOS-gebied verzacht.

Door de doelstelling en de daaruit volgende opzet van het bedrijventerrein is het niet mogelijk bestaande 
bomen in het plangebied te sparen. De gemeente compenseert de te kappen bomen aan de hand van 
het vereffeningsbeleid in de gemeentelijke “Beleidsregels Bomenverordening Gemeente Doetinchem”. Zo 
mogelijk zal de gemeente bestaande bomen niet kappen maar verplaatsen.

Onder: erfafscheidingen, van links naar rechts

- Voorbeeld beukenhaag, Fagus Sylvatica
- Voorbeeld type zwart spijlenhek
- Voorbeeld van de erfacsheiding aan de zijde van 

een talud langs de snelweg

2007-11 BOEKWERK.indd   55 16-11-2009   9:52:02



A 1 8   B E D R I J V E N P A R K 

56 G E M E E N T E   D O E T I N C H E M

2007-11 BOEKWERK.indd   56 16-11-2009   9:52:03



A 1 8   B E D R I J V E N P A R K

G E M E E N T E   D O E T I N C H E M 57

Winterlinde (Tilia Cordata)
De Linde is een veel voorkomende boom met een goede verankering, vrij snelle groei en behoorlijke windvast-
heid. De Winterlinde wordt ongeveer 20 meter hoog en heeft een kroon die aanvankelijk kegelvormig is en 
later bijna rond wordt. Dit type linde is goed bestand tegen stof, fabrieksrook en schadelijke dampen, kan 
op alle gronden, verdraagt draagt snoei en een gesloten wegdek, en is zeer winterhard. Door deze eigen-
schappen is de Tilia Cordata een uitstekende laanboom. De Tilia Cordata is het type boom dat al langs de 
Martinuslaan staat, langs de westzijde van de Weemstraat en aan de noordzijde van de Doetinchemseweg. 
In het plangebied komt dit type boom in de dubbele rijen, min of meer in het verlengde van de Martinuslaan, 
aan de oostzijde van de Weemstraat en aan de zuidzijde van de Doetinchemseweg.

Eik (Quercus Coccinea ‘Splendens)
De Quercus Coccinea ‘Splendens’ is een boom met piramideachtige vorm die ongeveer 20 meter hoog 
wordt. Het bald blijft tot lang in de winter aan de boom hangen. Het is een prima park- en laanboom. Deze 
eiksoort komt langs de interne hoofdontsluitingsweg, de rondweg.

Berk (Betula Utilis ‘Doorenbos’)
De berk is een boom met een luchtige, lichtdoorlatende bebladering. Als de boom in open grond staat is 
de  berk goed als laanboom te gebruiken. De Betula Utilis ‘Doorenbos’ is een opgaande boom met schuin 
afstaande takken en wordt 15 tot 20 meter hoog. De kroon is aanvankelijk smal opgaand, maar wordt later 
breder en regelmatig. Dit type berk is een zeer opvallende boom die rijk bloeit en zeer mooi is in de winter. 
Deze prachtige boom begeleidt in het plangebied de weg die het westelijk deel van de interne rondweg met 
het oostelijk deel verbindt.

Eik (Quercus Petraea)
De Quercus Petraea heeft een rechte, doorgaande stam en een schuine takstand en heeft daardoor een 
regelmatige kroon. De boom, die tot 25 meter hoog kan worden, is bijzonder geschikt voor laanbeplanting 
van landschappelijke aard. Om die reden komt de Quercus Petraea langs de westzijde van de Nieuwe-
straat. Door een andere laanbeplanting onderscheidt de Nieuwestraat zich van de Doetinchemseweg.

Links: het bomenplan voor het het RBT. Boven: Tilia Cordata (don-

kergroen in het bomenplan). Onder, van links naar rechts: Quer-

cus Coccinea ‘Splendens’ (bruin in het bomenplan), Betula Utilis 

‘Doorenbos’ (lichtgroen in het bomenplan), Qurecus Petraea (rood 

in het bomenplan).
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Links: een electronische reclamezuil als voorbeeld voor de grootschalige reclamezuil langs de A18. Onder: 
de locatie van de grootschalige reclamezuil langs de A18 (rood vlak). Op de ter plekke omslaande keermuren 
(rode strepen) is ruimte voor de naam van het bedrijventerrein. Rechtsonder: een voorbeeld van een zuil bij de 
inrit van een bedrijfsperceel, met straatnaam en huisnummer bovenaan. Boven: deze transparante vormgeving 
van de opbouw voor technische ruimte maakt een slim gebruik voor naam of beeldmerk van een bedrijf 
mogelijk, op een manier die niet in strijd is met de voorwaarden voor de vormgeving van bedrijfspanden.
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6..5 Reclame en bewegwijzering

Bewegwijzering
In de bewegwijzering is een rangorde die loopt van groot naar klein.
- Een grootschalige reclamezuil langs de A18. De zuil markeert het bedrijventerrein zelf en biedt onder-

nemingen op het bedrijventerrein ruimte om voor een bepaalde tijd reclame te maken. De reclame op de 
zuil is electronisch. De reclamezuil is maximaal 20 meter hoog.

- Een herkenbaar object met de naam A18 Bedrijvenpark dat de toegang tot het bedrijventerrein markeert.
- Een overzicht van het bedrijventerrein langs de toegangsweg tot het bedrijventerrein, waarop zichtbaar 

is welk bedrijf waar zit.
- Om onzeker zoekgedrag bij bezoekers te voorkomen komt er een standaard type straatnaambord met 

een duidelijke verwijzing naar de aan de (zij)straat gevestigde bedrijven.
- Langs de straat komt een verwijzing naar elk individueel bedrijf bij de inrit. De verwijzing bestaat uit een 

zuil van ongeveer 1,2 meter breed en 4,0 meter hoog. Op de zuil komen bovenaan in ieder geval de 
straatnaam en het huisnummer. De rest van de zuil kan een bedrijf gebruiken voor het eigen beeldmerk.
Het aantal zuilen per bedrijf is maximaal één per inrit.

De keuze voor de bewegwijzering op het bedrijventerrein zal samen met het parkmanagement tot stand 
komen. Het advies is om een modulair systeem toe te passen.

Reclame op de gevel
De verwijzing naar individuele bedrijven kan betrekkelijk eenvoudig door beeldmerken op het bedrijfspand. 
De naam of het beeldmerk van een bedrijf mag groot op de gevel als die naam of dat beeldmerk onlosmakelijk 
deel uitmaakt van de architectonische vormgeving. Dat betekent dat de reclame wordt beoordeeld op wel-
stand. Letters, lichtbakken of andere materialen op de gevel ‘plakken’ mag niet.

De ruimte voor reclame-uitingen op de gevel van het bedrijfspand is aaneengesloten en beslaat maximaal 
30% van de gevelhoogte en maximaal 30% van de gevelbreedte. Deze ruimte ligt terug in de gevel (zie ook 
de voorwaarden voor vormgeving in de deelgebieden) en is met de gevel meeontworpen.

Reclame op de gevel mag bewegende beelden bevatten, als de interval tussen de bewegingen minimaal 
30 seconden is.

Reclameobjecten
De verwijzing naar individuele bedrijven kan betrekkelijk eenvoudig door beeldmerken op het bedrijfspand.  
Van aanvullende reclame-objecten zijn alleen vlaggen met bijbehorende masten toegestaan. Dat geldt 
alleen op het RBT zelf en niet langs de randen van het bedrijventerrein.

De bedrijven langs de Weemstraat hebben de mogelijkheid om in de groenstrook langs de Weemstraat 
een sculptuur (maximaal 2x2x2 meter, zonder verdere reclame-uitingen) te plaatsen van een kenmerkend 
product van het bedrijf.

G E M E E N T E   D O E T I N C H E M
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Samen met de ondernemers wil de gemeente komen tot een hoogwaardige en duurzame ontwikkeling van 
het A18 Bedrijvenpark. Parkmanagement is het middel om dat te bereiken. Het parkmanagement behartigt 
de belangen van de ondernemers op het bedrijventerrein en treedt op als opdrachtgever van diensten en 
leveranciers op gebiedsniveau. Bij het parkmanagement heeft de gemeente een stimulerende rol en krijgen 
de ondernemers (eigenaren en gebruikers) medeverantwoordelijkheid.

Op het RBT wordt parkmanagement voorafgaand aan de terreinuitgifte ingesteld. Vanaf de start van de ont-
wikkeling van het RBT worden verplichte collectieve gebiedsdiensten aangeboden. Ondernemers die zich 
op het bedrijventerrein willen vestigen weten vanaf het eerste moment wat het parkmanagement voor hun 
betekent. Elke ondernemer wordt bij aankoop van grond lid van het parkmanagement.

De collectieve gebiedsdiensten kunnen betrekking hebben op:
- behartigen van belangen in het proces van uitgifte, ontwikkeling en realisatie, waarvan de gemeente de 

supervisie voert;
- supervisie op ontwikkelingen op het bedrijventerrein na realisatie: de stedenbouwkundige voorwaarden 

en de terreingebruiksovereenkomst zijn toetsingskader en sturingsmiddel;
- marketing voor het bedrijventerrein;
- beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte: bijvoorbeeld
 - inzamelen en verwijderen van zwerfvuil en het ledigen van afvalbakken;
 - gladheidsbestrijding
 - schadeherstel in de openbare buitenruimte, ook van inrichtingselementen zoals verlichting;
 - onderhoud van het groen: bomen, hagen, gras, bossages;
- beheer en onderhoud van de bewegwijzering;
- gebiedsbeveiliging, in samenwerking met de politie, voorzien van keurmerk;
- inzameling en transport van groot afval;
- mobiliteit en bereikbaarheid: het implementeren van het “Mobiliteitsplan A18 Bedrijvenpark”;
- beheer helikopterplatform
- facultatieve diensten, zoals
 - gebouwbeheer en -onderhoud,
 - kinderopvang,
	 -	 fitness,
 - vergaderfaciliteiten,
 - boodschappendienst,
 - post afhaal- en bezorgservice,
 - cateringservice,
 - inkoop energie
 - beheer netwerk glasvezelkabel, 
- servicecentrum: accommodatie voor diverse gebiedsgerelateerde diensten;
- beheer van de reclamemast: het streven is een reclamemast langs de A18 te realiseren. 

Het is mogelijk om een parkmanager aan te stellen of om het management over te laten aan een beheer-
maatschappij. De organisatie van het parkmanagement kan bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren zijn of 
een coöperatie. Voor de organisatie van het parkmanagement, het aan te bieden pakket van diensten en de wijze 
van	financieren	stelt	de	gemeente	een	apart	document	op.

7 P A R K M A N A G E M E N T
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8 B R O N N E N

BEDRIJVENTERREIN TREKKERSVELD III. BEELDKWALITEIPLAN
Grontmij + IMOSS bureau voor stedebouw
2006 / Gemeente Zeewolde / Zeewolde

BEELDKWALITEITPLAN ALMERE STICHTSEKANT
VHP
2007 / Gemeente Almere / Almere

CAMPUS WESTERMAAT HENGELO. PLANTOELICHTING & ARCHITECTONISCHE BEELDKWALITEIT
Op Ten Noort Blijdenstein architecten en ingenieurs
2003 / Gemeente Hengelo / Hengelo

MOBILITEITSPLAN A18 BEDRIJVENPARK. KANSEN VOOR EEN DUURZAAM MOBILITEITSBELEID
Provincie Gelderland
2009 / Gemeente Doetinchem / Doetinchem

RICHTLIJN BEDRIJFSGEBONDEN HELIHAVENS
Inspectie Verkeer en Waterstaat
2003 / Inspectie Verkeer en Waterstaat / Den Haag

STRUCTUURPLAN LAND VAN WEHL
Veenbosch en Bos
2007, Gemeente Doetinchem, Doetinchem

XL-BUSINESSPARK TWENTE. BEELDKWALITEIT OP HOOFDLIJNEN
SAB Arnhem
2007 / Gemeente Almelo / Almelo
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