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51. INLEIDING
1.1. Aanleiding
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV heeft onlangs de 
exploitatie van Businesspark ML overgenomen van de gemeente Echt-
Susteren. De ontwikkeling van het Businesspark zal OML in samenwerking 
met de gemeente Echt-Susteren ter hand nemen.
In verband met een gewijzigde marktvraag en het reeds bestaande 
aanbod van bedrijfskavels in Midden-Limburg vindt er een wijziging plaats 
in de oorspronkelijke opzet van het plan. 
Om het bedrijventerrein tot ontwikkeling te laten komen is tevens 
behoefte aan een actueel planologisch-juridisch kader. Het 
bestemmingsplan “Businesspark ML” gaat hier in voorzien. Gelijktijdig 
is het voorliggend beeldkwaliteitplan opgesteld om de gewenste 
beeldkwaliteit vast te leggen.

Het Businesspark voorziet in een capaciteit van ca. 40 hectare uitgeefbaar 
terrein. Naast logistiek, transport en distributie is Businesspark ML ook 
bestemd voor modern gemengde bedrijvigheid (tot milieucategorie 
4-licht).

1.2. Doel
Een modern bedrijventerrein betekent een adequate omgeving 
voor bedrijfsactiviteiten waar medewerkers zich in volwaardige 
werkomstandigheden bevinden. Een goed ingerichte bedrijfsomgeving 
draagt tevens bij in de waardering en positieve beeldvorming van 
de bezoekers van het bedrijventerrein. Een goede beeldkwaliteit is 
bepalend voor zowel het werkklimaat op een bedrijventerrein als voor 
de herkenbaarheid ervan. Ook in dit verband is ruimtelijke kwaliteit een 
economische factor met importantie.
Doordat de bedrijfskavels op verschillende momenten en door 
verschillende partijen ontwikkeld zullen worden, is het van belang 
om vooraf richting te geven aan de beoogde uitstraling, omvang en 
architectuur van de kavels, de gebouwen en de openbare ruimte.

Dit beeldkwaliteitplan geeft richtlijnen voor het bereiken van de gewenste 
beeldkwaliteit op het bedrijventerrein. Een goede ruimtelijke kwaliteit 
en daarmee een hogere gebruiks- en belevingswaarde zijn daarbij 
uitgangspunt. 
Ook de ruimtelijke samenhang en een eigen identiteit spelen hierbij een 
belangrijke rol.
Daarnaast beoogt de opzet van dit plan het creëren van een bedrijven-
terrein dat die kwaliteit ook op de lange termijn behoudt.

1.3. Ligging plangebied
Businesspark ML is centraal gelegen aan de A2 en A73, nabij knooppunt 
‘Vonderen’ in de gemeente Echt-Susteren.
Het plangebied wordt begrensd door de A2 en de A73 in het noord-
westen, de N276 (voorheen N295) en de spoorlijn Sittard-Roermond in 
het zuidoosten en de Pascalweg in het zuiden.
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72. STEDENBOUWKUNDIG PLAN
2.1. Inleiding
Bedrijven worden steeds selectiever als het gaat om huisvesting en 
vestigingsplaats. Men heeft behoefte aan goed toegankelijke
(zicht)locaties en stelt hogere eisen aan de architectuur en uitstraling 
van het bedrijfsgebied en tevens aan de inrichting en afwerking van de 
buitenruimte.
In antwoord op deze behoefte wordt de architectuur van bedrijfs-
gebouwen steeds expressiever. Behalve voor het functioneren van 
gebouwen heeft men een vernieuwd oog voor de ruimtelijke betekenis, 
vorm en uitstraling van het bedrijfsgebouw. Ook de directe omgeving 
dient zowel efficiënt als esthetisch verantwoord te worden ingericht en 
vormgegeven. Als context voor het individuele gebouw treedt de behoefte   
op naar een expressieve, eenduidige structuur voor een bedrijventerrein.

2.2. Uitgangspunten
Met betrekking tot de invulling van Businesspark ML wordt ingezet op 
bovenregionale logistieke en transport & distributie gerichte bedrijvigheid 
alsook modern gemengde bedrijvigheid. Daarnaast richt het plan zich 
sterk op een marktconforme ontwikkeling en uitbreidingsmogelijkheden 
van het basisprogramma.  Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheden 
om meer representatieve functies en bebouwing langs de planranden 
te situeren in het directe zicht van onder meer de A2/A73 en daarnaast 
in te zetten op meer lokale/gemeentelijke ontwikkelingen bij een 
achterblijvende regionale vraag.

Programma:
- Basisfuncties logistiek, transport & distributie en modern 
 gemengde bedrijvigheid.
- Aanvullende bedrijvigheid uit verwante, sterke groeimarkten om 
 voldoende verlevendiging en variatie te krijgen op het terrein.  
 Hogere kwaliteit in functie en vorm leidt tot hogere marktwaarde.
- Gefaseerde planontwikkeling aanpasbaar aan de marktvraag.

- De gronden zijn bestemd voor de uitoefening van bedrijfs-
 activiteiten tot milieucategorie 4-licht.
- Het bebouwingspercentage is maximaal 80%.
- Om grootschalige verkaveling mogelijk te maken is nivellering van
  het maaiveldniveau binnen het plangebied noodzakelijk (26,50m
 +NAP).
- Kleinschaligere kavels worden bij voorkeur gecreëerd aan de 
 randen van het plangebied, waar een hoogwaardige uitstraling 
 wordt nagestreefd.

Presentatie:
- Maat, schaal en hoogte bebouwing afgestemd op positie binnen 
 de A2 zone.
- Hoogwaardige uitstraling in architectuur en gebiedsinrichting op 
 zichtlocaties A2, A73, N276 en de spoorlijn.
- Rekening houden met specifieke eisen voor snelweglocaties. 
 Beleving vanuit snelheid, afstand, variatie versus eenheid, ritme en
 hoogte.
- In het verlengde van de concept A2-visie zal de zone langs de A2/
 A73 als “park-way” worden ingericht en in ruimtelijk opzicht
 functioneren als de Poort naar Midden-Limburg.

Ruimtelijk-stedenbouwkundig:
- Heldere en compacte stedenbouwkundige structuur binnen een 
 groene landschapsparkzone.
- Aanpasbaar ontwerp om in te kunnen spelen op de marktvraag
 (verschillende grootten van kavels, flexibele uitbreidbare ruimte 
 voor verschillende bedrijfscategorieën, faseringsmogelijkheden en 
 wijzigingen in ontwikkelingstempo).
- Benut de zichtlocaties langs de A2/A73 zo goed mogelijk.
- Inzetten op een sterk sprekend, stedenbouwkundig ontwerp.
- Aandacht voor kwaliteit voorzones bebouwing (overgang 
 openbaar - privé).
- Presentatiemogelijkheden bedrijven goed benutten.



8

Programma

Presentatie

Ruimtelijk-stedenbouwkundig

Groen en water

logistiek, transport&distributie 
 en modern gemengd 

(hoogwaardig)

 logistiek, transport&distributie
 en modern gemengd 

logistiek en 
transport&distributie
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- Verschillende bedrijfssferen met eigen kenmerk.
- Compact en gestapeld bouwen.
- Waar mogelijk toepassen van meervoudig ruimtegebruik.
- Verduurzaming bedrijfsprocessen. Collectieve inzameling 
 afvalstoffen, uitwisseling grond- en afvalstoffen.

Groen en water:
- ca. 12% van het plangebied wordt ingericht als groenvoorziening.
- Beperking van de openbare ruimte met name verharding.
- Het groen bevindt zich voornamelijk aan de randen van het 
 plangebied om grootschalige, flexibele parcelering intern mogelijk
 te maken.
- Adequate inpassing van bedrijven in de locatie met een gelijk-
 tijdige versterking van het groene karakter.
- Groeninrichting op de kavels aan de zijde A2/A73 dient in lijn te 
 zijn met de visie “Park-way” op basis van een vantevoren 
 vastgesteld inrichtingsplan.
- Het dakwater wordt geretendeerd op het eigen bedrijfskavel.
- Het oppervlaktewater van verhardingen wordt via een 
 ondergronds stelsel afgevoerd  naar de centrale retentie-/infiltratie-
 voorzieningen.
- Toepassen van gebundelde groen- en waterstructuren.
- Ontwikkelen van een duurzaam watersysteem.
- Rekening houden met de kansen en beperkingen van water-
 (berging) in het plangebied.
- Er wordt een volledig gescheiden rioolstelsel aangelegd.
- Er worden in het plangebied geen uitloogbare materialen 
 toegepast.

Verkeer:
- Heldere ontsluitingsstructuur (logisch en overzichtelijk).
- 1 aansluiting op de Rijksweg-noord (N276) en maximaal 3
 aansluitingen op de Pascalweg.
- Parkeren op eigen bedrijfskavel.

- Laden en lossen op eigen terrein.
- Realiseren van een duurzaam veilig verkeerssysteem.
-  Om het parkeren in de bermen tegen te gaan, wordt een 
 (natuurlijke) scheiding tussen rijbaan en bermstrook voorgesteld, 
 bv.  in de vorm van boomstammen.

Profiel ontsluitingsweg Businesspark
entreezone bedrijf: minimaal 12 meter
berm met K&L:  3,00 meter
goot:   0,55 meter
rijbaan:   7,00 meter
goot:   0,55 meter
berm met bomen: 3,00 meter
entreezone bedrijf: minimaal 12 meter
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133. BEELDKWALITEIT
3.1. Inleiding
Het beeldkwaliteitplan moet worden gezien als een aanvulling op het 
bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitplan is geen juridisch bindend 
element zoals  een bestemmingsplan, maar vormt de esthetisch sturende 
schakel tussen het bestemmingsplan en de bouwplannen van de bedrijven 
die zich willen gaan vestigen op het Businesspark.
Het beeldkwaliteitplan vormt de uitwerking van de welstandsnota van 
de gemeente Echt-Susteren specifiek voor het onderhavige plangebied. 
Dit plan krijgt status door vaststelling door de gemeenteraad en wordt 
als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van bouw- en inrichtings-
plannen.
Het stedenbouwkundig plan vormt de basis van het voorliggende 
beeldkwaliteitplan en heeft tot doel de ontwikkeling van bedrijven 
zodanig richting te geven dat uiteindelijk een businesspark ontstaat met 
de gewenste beeldkwaliteit. Er wordt gestreefd naar een gebied met 
een samenhangend ruimtelijk beeld, herkenbare eenheden en een eigen 
identiteit.

3.2. Ambitieniveau
OML, maar ook de provincie Limburg en de gemeente Echt-Susteren, 
geeft hoge prioriteit aan het creëren en instandhouden van de 
werkgelegenheid. Een voorwaarde voor het creëren van werkgelegenheid 
is het bieden van goede vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. 
Hierbij richten zij zich zowel op het verbeteren van de bestaande 
bedrijvigheid als op het aantrekkelijk maken van de gemeente voor de 
vestiging van nieuwe bedrijven.
De ambitie voor het Businesspark voorziet in een ontwikkeling tot een 
modern, duurzaam en functioneel bedrijventerrein op basis van een 
goede bereikbaarheid en intensief ruimtegebruik. Modern als het gaat 
om te voldoen aan de vestigingseisen van bedrijven; duurzaam zodat de 
behaalde kwaliteit na ontwikkeling van het Businesspark in de toekomst 
behouden blijft en functioneel in die zin dat het bedrijventerrein goed 
geschikt is voor de bedoelde gemengde bedrijvigheid. 

Gestreefd wordt te komen tot een hoogwaardige invulling met bedrijven 
met een functionele doch kwalitatieve uitstraling.

3.3. Algemene kenmerken
Behalve de specifieke kenmerken van de verschillende  bedrijfssferen 
afzonderlijk is er een aantal meer algemene  beeldkenmerken te 
onderscheiden die bepalend zijn voor de kwaliteit van het Businesspark. 
Deze kenmerken hebben met name betrekking op de openbare ruimte in 
het plangebied en de presentatie van bedrijven naar het openbaar gebied 
toe.

Openbare ruimte
Een van de belangrijkste dragers voor het beoogde karakter van 
het Businesspark betreft de blauwgroene omranding en de 2 
waterbergingslocaties. De eenheid binnen het plangebied komt voor 
een belangrijk deel tot stand door eenduidigheid en herkenbaarheid 
van de indeling van de wegprofielen, het materiaalgebruik, beplanting, 
verlichting en andere bijzondere straatkenmerken.
- De breedte van de rijbaan en bermen zijn zoveel mogelijk 
 geuniformeerd.
- Parkeerruimte in het openbaar gebied wordt niet aangelegd. 
 Parkeren vindt plaats op de bedrijfskavels.
- De groenstroken en bermen langs de wegen krijgen een 
 glad, grasachtig karakter. Boombeplanting ondersteunt
 ontsluitingsstructuren en versterkt de aswerking.
- Bijzondere plekken, zoals de waterbergingen, in het plan krijgen 
 een afwijkende groenaanleg om tot een herkenbare presentatie te
 komen.
- Water vormt een belangrijk element in het plan, niet alleen 
 vanuit de decoratieve waarde, maar ook vanuit de gedachte 
 duurzaam waterbeheer; de waterpartijen in het plan hebben een 
 verzamelfunctie voor schoon oppervlaktewater.
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- Straatelementen en -meubilair zullen eveneens zoveel mogelijk 
 geuniformeerd worden, waarbij het streven erop gericht is 
 het aantal elementen zoveel mogelijk te beperken en te 
 combineren. 
 Verlichting, verkeersaanduidingen etc. zijn van “een familie”. Deze 
 elementen zullen geïntegreerd worden in het civieltechnisch plan 
 voor de openbare ruimte. De uitstraling van deze elementen is 
 sober en functioneel en conform de richtlijnen van de gemeente 
 Echt-Susteren.

Bedrijfskavels
- In het kader van de ondersteuning en versterking van de (groene) 
 kwaliteit van het wegprofiel en de presentatie van de bedrijven 
 zijn rooilijnen bepaald.
- De entreezone (de zones gericht op de openbare weg) tussen de 
 erfgrens en de bedrijfsbebouwing maakt integraal onderdeel uit 
 van het inrichtingsplan (bouwplan). Hoge erfafscheidingen zijn in 
 deze zone uitgesloten. Een haag met een steunconstructie in de 
 vorm van een hekwerk van minimaal 0,75 meter en maximaal 
 2,00 meter dient als erfafscheiding.
- In de entreezones is ruimte voor groen, parkeren en infiltratie-
 voorzieningen.
- Buitenopslag en bevoorrading bevindt zich in zijn algemeenheid 
 aan de achter- of zijkant van de bedrijfsbebouwing, niet zichtbaar 
 vanaf de wegen. Hiertoe worden tussen de gebouwen, waar
 nodig, schermen toegepast. Deze schermen passen bij de 
 architectuur en het materiaalgebruik van de bebouwing.
- In de overige erfgrenzen is een erfafscheiding van maximaal 3,00 
 meter toegestaan.

Bebouwing
- Voor hoeksituaties worden sprekende, meerzijdig georiënteerde 
 hoekoplossingen ontworpen.
- De bedrijven langs de A73 en de N276 zijn primair naar deze 
 wegen georiënteerd. Daarnaast is sprake van een gerichtheid op 
 de interne ontsluitingsweg (bedrijven met dubbele voorkant).
- Uitbreidingsmogelijkheden en opslagruimten worden in principe 
 aan de zij- of achterzijde van de bebouwing gesitueerd.

Materiaal- en kleurgebruik
Ook in het materiaal- en kleurgebruik dient de ruimtelijke eenheid in het 
plangebied en per bedrijfssfeer tot uitdrukking te komen. In aansluiting op 
het ‘duurzaam bouwen’-concept en de functie van de bebouwing wordt 
gestreefd naar de toepassing van natuurlijke en ‘eerlijke’ bouwmaterialen, 
die bij voorkeur en zo mogelijk onbehandeld worden toegepast.
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Architectuur
Naast een eenduidige massaopbouw en wandvorming wordt gestreefd 
naar herkenbare en eenvoudige architectuur van de gebouwen. 
Eenheid wordt vooral gezocht in de toepassing van kleur. Variatie is 
mogelijk in de architectonische uitwerking. Hierbij wordt gedacht aan een 
eigentijdse architectuurexpressie met een kwalitatief goede detaillering.
De gevelstructuur van de kantoorgedeelten wordt een zo open en 
transparant mogelijke gevel om de aantrekkelijkheid en de sociale 
controle te vergroten. Voor de bedrijfsgedeelten is een meer gesloten 
gevel mogelijk.
De daken zullen overwegend een platte karakteristiek hebben. Voor 
markante bebouwingselementen is een afwijkende dakvorm mogelijk. 
Daar waar voor een goede afwatering een zeker afschot noodzakelijk 
is, zal middels gevellijsten en borstweringen toch een duidelijke lineaire 
gevelbeëindiging worden nagestreefd.
Gevelreclame dient zorgvuldig ingepast te worden in het ontwerp.
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Representatieve zone

Middengebied



17

4.1. Bedrijfssferen
In het stedenbouwkundig plan zijn verschillende ruimtelijke eenheden te 
onderscheiden met ieder een eigen herkenbare “sfeer”. Er is onderscheid 
gemaakt in de volgende 2 bedrijfssferen:
1. Representatieve zones
2. Middengebied

Per eenheid is de gewenste beeldkwaliteit beschreven aan de hand van:
- een algemene beschrijving
- de typologie van de overgang openbaar - bedrijfskavel
- de typologie van de stedenbouwkundige elementen
- de typologie van de architectonische elementen

Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van afbeeldingen en 
referentiebeelden. De referentiebeelden hebben een puur indicatieve 
betekenis en dienen niet als concreet, te kopiëren voorbeeld beschouwd 
te worden.

4.2. Representatieve zones
Algemeen
De representatieve zones zijn gelegen langs de A2/A73, de N276 en 
de spoorlijn. In deze zones gaat de voorkeur uit naar hoogwaardige en 
representatieve bebouwing, waarbij de representatieve gevel naar de 
A2/A73 en de N276 is gesitueerd en de ontsluiting van de bedrijven 
aan de interne ontsluitingsstructuur van het Businesspark plaatsvindt. 
Voor de zone langs het spoor gaat de voorkeur uit naar representatieve 
achterkanten aan de spoorzijde.

Overgang openbaar - bedrijfskavel
De inrichting van de entreezone van 12 meter tussen de erfgrens en de 
bebouwing maakt integraal onderdeel uit van het bouwplan en is bedoeld 
voor de entree, groen (gras- en bodembedekkers en lage beplanting) en 
parkeervoorzieningen. 

De maatvoering is afgestemd op de parkeerinrichting met een weg langs 
de gevel en kopsparkeren tegen de voorste erfafscheiding.
De zone op het bedrijfskavel tussen de bedrijfsbebouwing en de A2/
A73, de N276 en de spoorlijn is minimaal 16 meter en is bestemd voor 
groen (gras- en bodembedekkers, opgekroonde bomen, aanvullende 
hagen) waterberging (krattensysteem) en parkeervoorzieningen. De 
inrichtingsplannen van de verschillende bedrijven voor de A2/A73-zone 
dienen aaneen te sluiten tot een samenhangend landschapsbeeld, waarin 
de ‘Park-way’-gedachte tot uitdrukking komt.
Voor de voorgevel wordt een erfafscheiding in de vorm van een haag 
van minimaal 0,75 meter en maximaal 2,00 meter hoog met buis- en 
gaaswerk als steunconstructie aangelegd (door het bedrijf). In de overige 
erfgrenzen achter de gevelrooilijn kan een hekwerk van maximaal 3 meter 
worden geplaatst.

Stedenbouwkundige elementen
De hoogte van de bebouwing is mede afgestemd op de positie en het 
belang van het plangebied in de A2/A73-zone. Daarnaast verlangen de 
representatieve bedrijven vanuit hun ruimte- en beeldbehoefte een forse 
bouwmassa. De bouwhoogte bedraagt maximaal 20 meter. 
Om tot voldoende attentie en herkenbaarheid te komen in het door 
snelwegen en viaducten gedomineerde grootschalige landschap wordt 
een grotere bouwhoogte van maximaal 25 meter op de hoekpunten als 
noodzakelijk gezien.
De noordpunt van de snelwegzone ligt in de zichtlijn van de A2 noord-
zuid, A73 noord-zuid en N276. De zuidpunt vraagt een vergelijkbare
 hoogte om samen met het viaduct in de Heiweg en de hoogspannings-
pylonen te komen tot een ruimtelijk evenwichtig bebouwingscluster. 

De rooilijnen liggen op 12 meter uit de voorste perceelsgrens of 
zijdelingse preceelsgrens bij hoeksituaties. De zijgevel en achterrooilijnen 
liggen op minimaal 5 meter uit de perceelsgrens. De rooilijnen naar de 
A2/A73, N276 en de spoorlijn liggen afhankelijk van de bebouwingsvrije 
afstanden tot deze infrastructuur op 16 tot 45 meter uit de erfgrens.

4. BEDRIJFSSFEREN



18

Eventuele opslag op het bedrijfskavel wordt aan het zicht onttrokken door 
schermen (tot maximaal 3 meter hoog) in de gevellijn of daarachter. Deze 
schermen, al dan niet met een poort, dienen aan te sluiten in vormgeving 
en materiaalgebruik op de bebouwing en in het bouwplan te worden 
meegenomen.

Hoekelementen grenzend aan de A2/A73 zullen aansluitend aan de A2-
visie als ‘bakens’ in het landschap worden ontwikkeld.

Wandwerking en oriëntatie
De bedrijven zijn tweezijdig georiënteerd naar de A2/A73, de N276 en de 
interne ontsluitingsweg. Voor hoeksituaties betekent dit dat er sprekende, 
meerzijdig georiënteerde hoekoplossingen worden ontworpen.

Materiaal- en kleurgebruik
De te gebruiken materialen dienen een hoogwaardige uitstraling te 
hebben, waarbij sprake is van een hoge mate van samenhang in de kleur.
Per gebouw dient er een eenduidig hoofdmateriaal te worden toegepast 
met een eigentijdse uitstraling, eenduidige kleurstelling, een beperkte 
textuur/structuur heeft en duurzaam is.
Het bedrijfsgedeelte (hallen/loodsen) bestaat uit (plaat)materiaal in grijs- 
en/of metaal-tinten. Voor het kantoorgedeelte is het hoofdmateriaal glas, 
metaal, baksteen (aardtinten) en/of onbehandeld hout.

Nutsvoorzieningen
Gebouwen voor specifieke door de klant benodigde nutsvoorzieningen 
worden geïntegreerd in de bebouwing of op het kavel uit het zicht 
geplaatst (vormgegeven in dezelfde materialen als de bedrijfsgebouwen).

Reclame
Er wordt uitgegaan van beperkte reclame-uitingen tegen de gevel in 
de vorm van bedrijfsnaam en logo (in principe in losse belettering). 
Reclame op de bebouwing (in of boven de dakrand) en vlaggen worden 
uitgesloten. Een en ander maakt deel uit van het bouwplan en dient 
geïntegreerd te zijn in de architectuur van het bedrijfsgebouw.
Er mogen maximaal 2 reclame-uitingen worden geplaatst per 
gebouw en 1 per representatieve gevel. In de A2/A73-zone geldt het 
Rijksrooilijnenbeleid en is onder andere geen felle lichtreclame, welke een 
verkeersafleidende werking heeft, toegestaan. Tevens zijn vlaggen en 
reclamezuilen op het bedrijfskavel in deze zone uitgesloten.

Het bebouwingspercentage op het bedrijfsperceel bedraagt maximaal 
80%.

Architectonische elementen
In de representatieve zones langs de A2/A73 en de N276 komt hoog-
waardige en representatieve bebouwing, waarbij de representatieve 
gevels naar de vervoersassen en ontsluitingswegen is gesitueerd. Er wordt, 
samenhangend met de belevingssnelheid op de A2/A73, uitgegaan van 
bedrijfsgebouwen met een beperkte variatie in vorm en massaopbouw, 
waartegen verbijzonderingen, zoals kantooronderdelen, raampartijen, 
entreezones etc. een bijzondere betekenis krijgen.
De ambitie voor het Businesspark is om de zichtlocaties (noord- en 
zuidhoek) een bijzondere beeldkwaliteit mee te geven.

Karakter
De bebouwing bestaat uit herkenbare, samenhangende bebouwings- 
elementen met een hoogwaardige architectuur en een expressieve gevel 
naar de betreffende wegen. Het kantoor vormt een architectonisch 
element van het bedrijfsgebouw met een open/transparante begane 
grondgevel.
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4.3. Middengebied
Algemeen
In het middengebied van het Businesspark wordt ruimte gereserveerd voor 
de zeer grote, logistiek georiënteerde bedrijven.

Overgang openbaar - bedrijfskavel
De inrichting van de entreezone van minimaal 12 meter tussen de 
erfgrens en de bebouwing maakt integraal onderdeel uit van het 
bouwplan en is bedoeld voor de entree, groen (gras- en bodembedekkers 
en lage beplanting) en parkeervoorzieningen.

Voor de voorgevel wordt een erfafscheiding in de vorm van een haag 
van minimaal 1,50 meter en maximaal 2,00 meter hoog met buis- en 
gaaswerk als steunconstructie aangelegd (door het bedrijf). 
In de overige erfgrenzen kan achter de voorgevelrooilijn een hekwerk van 
maximaal 3 meter worden geplaatst.

Stedenbouwkundige elementen
De hoogte van de bebouwing is afgestemd op de functie van de bedrijven 
en bedraagt maximaal 20 meter. 
De rooilijnen liggen op minimaal 12 meter uit de voorste perceelsgrens 
en de zijdelingse perceelsgrens bij hoeksituaties. De zijgevel en achter-
rooilijnen liggen op minimaal 5 meter uit de perceelsgrens en zijn, 
indien noodzakelijk, verhard ten behoeve van bevoorrading en parkeren. 
De opslag van het bedrijf is niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 
Schermen tot maximaal 3 meter in of achter de gevellijn verhinderen het 
zicht. De vormgeving en het materiaalgebruik dient goed aan te sluiten op 
die van het bedrijfsgebouw.
Het bebouwingspercentage op het bedrijfsperceel bedraagt maximaal 
80%

Architectonische elementen
In het middengebied komen de grotere, grotendeels gesloten 
bedrijfshallen, opslag en laden/losssen. 

Het gebied krijgt een gesloten, meer ‘technisch’ karakter, bepaald door 
ruime toepassing van metaal, beton en glas. 
Door middel van een aangepaste gevelarchitectuur worden met name de 
(lange) bedrijfsgevels (loodsen) interessanter en aantrekkelijker gemaakt. 
Dit kan zowel in verticale als in horizontale richting.

Karakter
De bebouwing bestaat uit blokvormige, grotendeels gesloten bedrijfs-
hallen met een verbijzonderd kantoorgedeelte met een open gevel-
opbouw. De bedrijfshallen hebben een onderlinge verwantschap door 
hoogte, massaopbouw en materiaalgebruik. Dit wordt bewerkstelligt door 
middel van goede detaillering in kleur, accenten en ramen en poorten, die 
de lange gevels verbijzonderen.

Wandwerking en oriëntatie
De bedrijven zijn bij voorkeur georiënteerd op de wegen en de openbare 
ruimte. Voor hoeksituaties betekent dit dat er tweezijdig georiënteerde 
hoek-oplossingen worden ontworpen.
Daar waar zijgevels georiënteerd worden op het openbare gebied dient de 
gevelarchitectuur voldoende kwaliteit te hebben om tot een interessant 
bedrijfsbeeld te komen.

Materiaal- en kleurgebruik
De te gebruiken materialen dienen een duurzame, eenduidige uitstraling 
te hebben, waarbij sprake is van een hoge mate van samenhang in de 
kleur. 
Per gebouw dient er een eenduidig hoofdmateriaal te worden toegepast 
met een eigentijdse uitstraling, eenduidige kleurstelling, een beperkte 
textuur/structuur heeft en duurzaam is.
Het bedrijfsgedeelte bestaat uit (plaat)materiaal in grijstinten en/of 
metaaltinten. Voor het kantoorgedeelte is het hoofdmateriaal glas, 
baksteen (aardtinten) en/of onbehandeld hout.
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Nutsvoorzieningen
Gebouwen voor specifieke door de klant benodigde nutsvoorzieningen 
worden geïntegreerd in de bebouwing of op het kavel uit het zicht 
geplaatst (vormgegeven in dezelfde materialen als de bedrijfsgebouwen).

Reclame
Er wordt uitgegaan van beperkte reclame-uitingen tegen de gevel (in 
principe in losse belettering). Reclame op de bebouwing (in of boven de 
dakrand) en vlaggen worden uitgesloten. Een en ander maakt deel uit 
van het bouwplan en dient geïntegreerd te zijn in de architectuur van het 
bedrijfsgebouw. Er mag 1 reclame-uiting worden geplaatst per gebouw.
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In het plangebied worden 2 waterbergingen in een groene setting 
gerealiseerd voor de opvang van het oppervlaktewater. Daarnaast krijgen 
de randen van het Businesspark een groene invulling. Hierdoor ontstaat er 
een samenhangende groen/blauwe structuur in het plangebied.
De hoofdontsluiting van het Businesspark krijgt aan 1 zijde een bomenrij 
ter begeleiding en versterking van het ruimtelijk beeld.
Om een samenhangend beeld te creëren zullen de diverse beplantings-
typen in het gehele plangebied terugkomen. De verschillende wegtypen 
(A2/A73, N276, ontsluitingsweg, Pascalweg) zijn mede te onderscheiden 
aan boom- en beplantingstype.
Naast de kwalitatieve, visuele betekenis hebben de nieuwe aanvullende 
groen- en boomzones een belangrijke ecologische betekenis, met name 
als fourageergebied voor vleermuizen.

Park-way
De gewenste landschappelijke continuïteit in de A2/A73-zone 
wordt ondersteund door de  ontwikkeling van een half-open 
landschapsparkzone langs de A2/A73 in de vorm van een klassieke “park-
way”.
Deze vormt onderdeel van de parkzone die verder tot ontwikkeling wordt 
gebracht langs de A2 en is een voortzetting van de her in te richten 
groenzone ter hoogte van bedrijventerrein De Berk. Kenmerken zijn 
een open, grassig landschap met solitaire bomen en boomgroepen. Zij 
vormen tezamen een transparante groene ‘voile’ langs de A2/A73 waar 
doorheen de bedrijven voldoende zichtbaar zijn, maar toch het beoogde 
parkkarakter tot zijn recht komt. Om de individuele inrichtingsplannen 
van de verschillende bedrijven op elkaar af te stemmen zal een een 
inrichtingsplan voor de gehele ‘Park-way’zone worden ontwikkeld
en worden meegegeven aan de bedrijven. Hierin wordt tevens een 
suggestie gedaan voor de bomen en beplanting.

De belangrijkste kenmerken van de bedrijfszone langs de A2/A73 zijn:
- Een bomenstructuur met opgekroonde bomen in de 
 onbebouwbare 50 meter-zone langs de afslag A73.
- Het dubbelgebruik van de groenzone door deze tevens te 
 gebruiken voor waterretentie en parkeren.
- De parkeerruimte in te passen in parkeerstroken die visueel 
 van de snelweg wordt gescheiden door een groentalud (hoogte  
 1,50 meter) en een dicht (golvend) hagensysteem.
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Groene zone N276
De laanstructuur van deze N-route wordt ter hoogte van het plangebied 
doorgezet. Naast de bermsloot wordt als afscheiding met het 
businesspark een hagenstructuur toegepast. Ook hier ligt de rooilijn van 
de bebouwing minimaal 12 meter van de terreingrens af. De entreezone 
dient als groen- en parkeerzone, waarbinnen ook waterretentie mogelijk 
is.

Spoorzone
Langs de spoorlijn zal een groenzone met boombeplanting worden 
ontwikkeld die het businesspark inpast in het coulissenlandschap ter 
hoogte van St. Joost. Een hard, visueel contact tussen St. Joost en de 
bedrijfsbebouwing wordt daarmee verzacht en de basisstructuur van het 
bestaande landschap verder verstevigd.

Waterbergingen 
De waterbergingen krijgen een eigen karakter. Er wordt vooralsnog 
uitgegaan van permanent water in deze bergingsvijvers.
Door toepassing van blauwe, grassige taluds zijn de waterbergingen goed 
zichtbaar vanuit het openbaar gebied en de omringende wegen. 
Aanvullend worden boomgroepen, randbeplanting en plas-drasgebieden 
met moerasbeplanting toegevoegd.
Er wordt uitgegaan van open, transparante groenzones met opgekroonde 
bomen en bodembedekking, waardoor het zicht op de bedrijfsomgeving 
niet wordt geblokkeerd, maar verzacht.
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Het plangebied biedt voldoende ruimte en daarmee flexibiliteit om bij 
de inrichting van het Businesspark ML meer variatie in kavelgroottes en 
extra ontsluitingswegen te bewerkstellingen mocht de invulling met de nu 
voorgestelde grote kavels geen doorgang vinden.
Mogelijke verkavelingen zijn weergegeven in de onderstaande varianten.

Ten aanzien van de beeldkwaliteit wordt voor het middengebied verwezen 
naar paragraaf 4.3. Voor de beeldkwaliteit van de kavels langs de 
spoorzone wordt verwezen naar paragraaf 4.2.

variant 1 variant 2

representatieve zone

middengebied
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Algemeen

Regulier welstandsgebied
- regulier toezicht.
- sturing van de ruimelijke kwaliteit.

Gebiedsgerichte beoordelingskaders
- Mogelijkheden voor verbeteringen en nieuwe impulsen.
- Benutten van de gebiedseigen kwaliteit.
- Parkeren en laden/lossen op eigen terrein.
- Waterberging dakwater bedrijf op eigen terrein.
- Bouwplan met inrichtingsplan voor kavel.

Representatieve zone

Welstandscriteria stedenbouwkundig niveau
- Entreezone bedrijf minimaal 12 meter.
- Erfafscheiding voor de voorgevel in de vorm van een haag van minimaal
  0,75m. en maximaal 2,00m met hekwerk als steunconstructie.
- Overige erfafscheiding maximaal 3,00m.
- Bouwhoogte maximaal 20,00m. Accenten op hoekpunten mogelijk tot 
   maximaal 25,00m.
- Opslag aan zicht onttrokken door schermen in of achter de rooilijn tot 
   maximaal 3 meter hoog.
- Bebouwingspercentage maximaal 80%.

Welstandscriteria architectuurniveau
- Hoogwaardige en representatieve bebouwing.
- Vernieuwende bouwplannen mogelijk.
- Bedrijfsbebouwing (hallen,loodsen) vormen samen een rustige 
  bebouwingswand.
- Kantoor vormt architectonisch beeldbepalend element van het bedrijfs-
  gebouw.

- Bedrijven zijn 2-zijdig georiënteerd naar A2/A73, N276 en de interne 
   ontsluitingsweg.
- Bedrijfsgedeelte is (plaat)materiaal in grijs- en metaaltinten.
- Kantoorgedeelte hoofdmateriaal glas, metaal, baksteen (aardtinten) en/
   of onbehandeld hout.
- Nutsvoorzieningen bedrijf worden geïntegreerd in bebouwing op kavel.

Reclame
- Reclame-uiting in de vorm van bedrijfsnaam en logo (in principe in losse
   letters).
- Maximaal 2 reclame-uitingen per gebouw en 1 per representatieve 
  gevel.
- Uitsluitend tegen de gevel (niet in of boven dakrand).
- Reclame-uiting maakt onderdeel uit van bouwplan en is geïntegreerd in
   architectuur.
- Vlaggen en reclamezuilen op het bedrijfskavel zijn in de A2/A73-zone
  uitgesloten.
- In de A2/A73-zone geldt het Rijksrooilijnenbeleid en is onder andere 
  geen felle lichtreclame, welke een verkeersafleidende werking heeft, 
  toegestaan.

Middengebied

Welstandscriteria stedenbouwkundig niveau
- Entreezone bedrijf minimaal 12 meter.
- Erfafscheiding voor de voorgevel in de vorm van een haag van minimaal
  1,50m. en maximaal 2,00m met hekwerk als steunconstructie.
- Overige erfafscheiding maximaal 3,00m.
- Bouwhoogte maximaal 20,00m.
- Opslag aan zicht onttrokken door schermen in of achter de rooilijn tot 
  maximaal 3 meter hoog.
- Bebouwingspercentage maximaal 80%.
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Welstandscriteria architectuurniveau
- Grotere bedrijfshallen.
- Vernieuwende bouwplannen mogelijk.

- Bedrijfshallen zijn blokvormig met “technisch karakter” en een 
   verbijzonderd kantoorgedeelte. 
- Bedrijfsgedeelte is (plaat)materiaal in grijs- en metaaltinten.
- Kantoorgedeelte hoofdmateriaal glas, metaal, baksteen (aardtinten) en/
   of onbehandeld hout.
- Nutsvoorzieningen bedrijf worden geïntegreerd in bebouwing op kavel.

Reclame
- Reclame-uiting in de vorm van bedrijfsnaam en logo (in principe in losse
   letters).
- 1 reclame-uiting per gebouw.
- Uitsluitend tegen de gevel (niet in of boven dakrand).
- Reclame-uiting maakt onderdeel uit van bouwplan en is geïntegreerd in
   architectuur.
- Vlaggen zijn uitgesloten.
- In de A2/A73-zone geldt het Rijksrooilijnenbeleid en is onder andere 
  geen felle lichtreclame, welke een verkeersafleidende werking heeft, 
  toegestaan.

Overig
Parkway-zone
- Inrichtingsplan kavel in A2/A73-zone dient aan te sluiten bij inrichtings-
   plan voor Parkway-zone.
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