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Inleiding

Het bedrijventerrein Oosttangent bevindt zich aan de zuidoostzijde van Roermond, op een gunstige locatie gelegen tussen de A73
en bedrijvenzone Roerstreek.
Er wordt hier gestreefd naar een architectuur van gebouwen die een samenhangend geheel vormen, maar per bedrijf toch
onderscheidend van elkaar kunnen zijn. Deze samenhang zal zich vooral moeten tonen in schaal en maatverhoudingen van de
gebouwen, maar ook de positionering en richting op de kavel in relatie tot de kavelgrens en de weg. Tevens is het belangrijk dat er
ook in vorm, materiaalgebruik en kleurstelling een relatie bestaat tot functie, constructie en omgeving.
Het beeldkwaliteitsplan is het leidende document voor alle betrokkenen die bij de realisering van een bouwplan zijn betrokken:
de opdrachtgever, de architect, de bouwadviseur en de Commissie Beeldkwaliteit Roermond. Het beeldkwaliteitplan is een goed
instrument voor het bereiken van ruimtelijke kwaliteit. Een beeldkwaliteitplan is een kader voor inrichting en architectuur en vormt
een basis voor samenhang en kwaliteit. Met het beeldkwaliteitsplan krijgt het welstandsaspect geen zwaarder gewicht, maar
verschuift het van een beoordeling achteraf naar richtlijnen vooraf.
Het beeldkwaliteitsplan dient als onderlegger voor het ontwerpen van architectuur en biedt als referentiekader een inspiratiebron.
Tevens is het als onderdeel van de Nota BK een toetsingskader voor welstand. Voor de te realiseren bouwplannen is het vigerende
bestemmingsplan leidend en zal gewerkt dienen te worden conform Reclamebeleid en Nota Beeldkwaliteit van de Gemeente
Roermond. Het vigerend bestemmingsplan kan worden ingezien op http://www.roermond.nl/index55291.htm.
Referentiefoto’s in deze rapportage zijn alleen gebruikt als inspiratie.
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2 Algemene opzet bedrijventerrein

De planstructuur is voornamelijk ontstaan uit de in het gebied aangebrachte nieuwe verkeersstructuur. Het bedrijventterrein ligt
nu precies in een bocht van de Oosttangent (N293) bij de aansluiting naar de A73 en de kruising met de Keulsebaan (N570). Tevens
zijn door de knip in de Keulsebaan eindpunten ontstaan. De hierdoor ontstane zichtlijnen vormen belangrijke momenten in het
plangebied waar architectonische accenten kunnen worden gelegd. De twee wanden van het bedrijventerrein gelegen aan de
Oosttangent en het Poortereind zijn de belangrijkste zichtlocaties.
Als uitgangspunt bij de ontwikkeling van een visie voor de inrichting van het bedrijventerrein Oosttangent geldt het realiseren van
een bedrijventerrein met een eigen sfeer en karakter. De uitstraling en de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein Oosttangent
wordt in belangrijke mate bepaald door de bebouwing die tot stand komt. De bouwvolumes moeten op zich en in relatie tot zijn
omgeving te worden vormgegeven.
De kavelgrootte is in principe flexibel en wordt ingevuld al naar gelang de vraag. Hierdoor ontstaat een gewenste diversiteit in
bouwvolumes en inrichtingsprincipes. De differentiatie in de kaveloppervlakten laat een vrije vorm van bebouwingsmassa toe.
Binnen het plangebied wordt de N293 enerzijds beschouwd als een weg met een stroomfunctie en anderzijds als een
gebiedsontsluitingsweg. Bedrijven kunnen niet direct van deze weg worden ontsloten. De overige wegen in het plangebied zijn
erftoegangswegen. De bedrijven worden ontsloten via deze wegen. Parkeren, laden en lossen vindt plaats op het eigen terrein
van de bedrijven.
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3 Ruimtelijke kwaliteit

Om een eenheid in bouwmassa te kunnen garanderen is het belangrijk
dat de voorzijde, de zichtlocatiezijde van de gebouwen, in één rooilijn
staan De kantoordelen en representatieve bouwvolumes moeten in/op
de voorgevelrooilijn worden geplaatst. Op hoeksituaties is sprake van een
tweezijdige oriëntatie. Dit impliceert dat een gebouw op deze locaties in
elk geval twee representatieve, kwalitatief hoogwaardige gevels bezit.
Verder draagt de terreininrichting voor een belangrijk deel bij aan de
uitstraling en algehele beeldkwaliteit van het straatbeeld.

Bevoorrading uit het zicht, houten scherm
Parkeren, opslag en bevoorrading dient daarom zoveel mogelijk geplaatst
te worden uit het zicht achter de voorgevelrooilijn. Parkeren geschiedt in
elk geval op eigen terrein. Als het parkeren voor kleine aantallen bezoekers
wordt opgelost op het voorterrein dienen deze parkeerplaatsen te
worden omzoomd door hagen met een hoogte van 1 m bestaande uit
Fagus sylvatica (Beuk). Het aantal inritten per perceel is beperkt en zijn bij
voorkeur niet breder dan 30% van de totale kavelbreedte. Gewenst is dat
de inritten zoveel mogelijk worden gecombineerd en gegroepeerd om
hiermee een rustiger straatbeeld te kunnen garanderen.

Parkeren achter hagen
Door het ontbreken van brede groene bermen is het nodig dat het
voorterrein aan de representatieve voorzijde van de bedrijfslocaties
een groen karakter krijgt met gras of lage beplanting en enkele solitaire
bomen. Wenst de initiatiefnemer op de erfgrens aan de representatieve
straatzijde een afscheiding, dan komt enkel de genoemde beukenhaag
in aanmerking. Uiteraard kan in of achter de haag een hekwerk worden
verwerkt. Een uniforme uitstraling is hier belangrijk en kan uitsluitend
gekozen worden voor een spijlenhekwerk (HERAS Atos of gelijkwaardig)
in een zwarte kleur (RAL9005). Wanneer echter een hoge ontoegankelijke
afscheiding wordt verlangd, dan dient aan de vormgeving hiervan veel
aandacht te worden gegeven en zijn deze hoge afscheidingen afgestemd
op, maakt deel uit van, de architectuur van het gebouw (zie voorbeeld
afb. rechts boven)

Spijlenhekwerk
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Focuspoints

Zichtlocaties

Het doel van dit beeldkwaliteitsplan is het veiligstellen van de ruimtelijke en architectonische ambities van OML voor het
bedrijventerrein Oosttangent, door individuele bouwplannen in relatie tot het grotere stedenbouwkundige geheel te toetsen aan
een samenhangend pakket van richtlijnen. Om te voorkomen dat een te afwisselend en rommelig beeld ontstaat, is het gewenst
een gamma in materiaalkeuze en kleurgebruik voor te schrijven. Hierdoor krijgt het totaal een eenduidiger karakter.
Het plangebied kan worden ingedeeld in drie gebieden die elk hun eigen ambitieniveau hebben:
•
•
•

Focuspoints, visuele poorten, architectonische highlights van het bedrijventerrein, de locaties met het meest 		
representatieve karakter.
Zichtlocaties, voornamelijk gevels van locaties aan de Poortereind, Morgenstraat en aan de N293.
Overige straatgevels, voorgevels en entree’s deels aan het zicht onttrokken.

Andere gevels als zij- en achtergevels, maar ook gevels aan binnengebieden grotendeels aan het zicht onttrokken, dienen qua
materialisering en kleur aan te sluiten op de representatieve gevels aan de straatzijde.
Overige straatgevels
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Inspiratiebeelden: compositie van kleur, materiaal en volume zijn op elkaar afgestemd.
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Inspiratiebeelden: Uniformiteit in het straatbeeld, éénduidige uitstraling van de erfafscheiding
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Focuspoints

De focuspoints zijn de markante punten op het bedrijventerrein waar de bebouwing het visitekaartje moet gaan vormen
voor het bedrijventerrein Oosttangent. Vooral hier is het gewenst dat minimaal deze gebouwdelen een expressieve en
innovatieve uitstraling krijgen. Dit impliceert dat op de focuspoints bijvoorbeeld het kantoordeel wordt gesitueerd en
dat daarnaast het bedrijfsmatig bouwdeel een ingetogener karakter krijgt in een ander materiaal. Deze accenten van
het plangebied zijn de locaties met het meest representatieve karakter, als een eindpunt in een as of entree en poort
van het bedrijventerrein. Naast de markante architectuur op deze kavels dient hier natuurlijk bijzondere aandacht te
worden besteed aan de algehele beeldkwaliteit van de kavels. Dit houd in extra aandacht voor terreininrichting, overige
bouwdelen, bouwwerken en afscheidingen, allen dragen bij aan de algehele beeldkwaliteit van het straatbeeld op deze
locaties.
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Hoogteaccent

Kleuraccent

Expressieve vorm

Structuur
•
Vrijstaand op eigen perceel.
•
Zichtbaar verschil tussen focuspoint en overige bouwdelen, in overgang van volume, kleur en/of materiaal.
•
Afgeschermde buitenopslag die wat betreft materialisering en kleurstelling overeenstemt met die van het
hoofdgebouw. De buitenopslag van goederen, parkeerplaatsen en overige bouwwerken zoals fietsen-		
stallingen en containers dienen te worden gesitueerd in en/of achter de bedrijfsmatige bouwdelen.
( zie pag. 15 linksonder en pag 8 rechtsboven.)
Architectuur, materiaalgebruik en kleur
•
Eenduidig ontwerp met bij voorkeur hét hoogteaccent op een logische plaats in relatie tot de locatie. Bij de
uitwerking van het ontwerp vormt de relatie tussen een hoog bouwdeel en de overige bouwmassa (maat- en 		
schaalverhouding) een belangrijk aandachtspunt.
•
Geen blinde gevels, vanwege een meerzijdige oriëntatie op wegen, aan de straatzijde en op hoeksituaties.
•
Ter plaatse van de focuspoints zijn de gevels van deze kantoordelen overwegend of geheel in baksteen, glas en/
of hout uitgevoerd waarbij de nadruk ligt op het gebruik van kleuren in aardetinten.
•
De toegepaste materialen en kleuren dienen een harmonieus geheel te vormen:
		
- kozijnkleur en overige gevelonderdelen afstemmen op de kleur van de gevel
		
- toepassen van helder, niet spiegelend glas, waarbij de verhouding open en gesloten gevel in goede 		
		
balans moet zijn
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Zichtlocaties

vrij vlakke bouwmassa

spel van materialen

Op de zichtlocaties, met de meest in het oog springende kavels grenzend aan de Keulsebaan en N293, vormt de bebouwing
ook een visitekaartje van het bedrijventerrein Oosttangent. Daarom zijn hier representatieve gevels van groot belang en is
een groene inrichting van deze zijde van de terreinen vereist.
De plastiek van deze gevels hebben over de grote lijn een vrij vlakke uitstraling, die gevormd wordt door een spel
van materialen als staal, glas en lamellen. Deze gevels verlangen bijzondere aandacht, maar geen hoogteaccenten of
vooruitstekend bouwdelen. Kleine kleur- of materiaal-accenten worden gelegd op plaatsen waar de entree is gesitueerd
of op hoekpunten van een gebouw.
De kaders van de focuspoints zijn een toevoeging/aanvulling op de zichtlocaties. De eisen voor de focuspoints prevaleren
op deze locaties boven de eisen van de zichtlocaties.

ingetogen architectuur
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Ingetogen vorm duidelijke lijn

Kleuraccenten

bijzondere hoekoplossingen toepassen op hoekpunten van wegen
Structuur
•
Vrijstaand op eigen perceel.
•
Afgeschermde buitenopslag die wat betreft materialisering en kleurstelling overeenstemt met die van het
hoofdgebouw. Buitenopslag van goederen en overige bouwwerken, zoals fietsenstallingen en containers,
dienen te worden gesitueerd in en/of achter de hoofdbouw.
Architectuur, materiaalgebruik en kleur
•
Eenduidig ontwerp, ingetogen vorm, heldere lijn.
•
Geen blinde gevels, vanwege een meerzijdige oriëntatie op wegen, aan de straatzijde en op hoeksituaties.
•
De gevels worden overwegend of geheel uit metaal in metaalkleuren uitgevoerd.
•
Kleinere accenten kunnen worden uitgevoerd in baksteen of hout (in combinatie met glas) waarbij ook hier de
nadruk ligt op het gebruik van kleuren in aardetinten.
•
De toegepaste materialen en kleuren dienen een harmonieus geheel te vormen:
		
- kozijnkleur en overige gevelonderdelen afstemmen op de kleur van de gevel
		
- toepassen van helder niet spiegelend glas.

Hoge afscherming opslag/ bevoorrading,
maakt deel uit van de architectuur
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Overige straatgevels

geen gesloten gevels

ritmiek in de gevel

De gebouwen binnen deze zone liggen in het hart van het bedrijventerrein, worden omsloten door grootschalige bedrijven
en zijn minder zichtbaar vanaf de hoofdwegen. Hier heerst een meer bedrijfsmatig karakter en is repetitie een kenmerk van
de gevels. Een gevelgeleding is juist hier gewenst, platte vlakke gevels dienen te worden voorkomen. Een gevelgeleding
mag niet enkel en alleen via hemelwaterafvoeren tot stand komen. Hemelwaterafvoeren dienen mee ontworpen te zijn
en daarmee deel uit te maken van de architectuur.
In principe borgen deze gevels (niet behorend tot de zichtlocaties) de totale integrale kwaliteit van het bedrijventerrein
en dienen qua materialisering aan te sluiten op de zichtlocaties, er moet een zekere architectonische kwaliteit worden
gegarandeerd. De bedrijven zelf worden ontsloten via de erftoegangswegen. Op de hoeken vanwege een tweezijdige
oriëntatie, dienen blinde of gesloten gevels te worden voorkomen. Natuurlijk dienen alle andere niet benoemde of
beschreven gevels zichtbaar vanaf de weg wat betreft materialisering en kleur aan te sluiten op de andere gevels.

rustige sobere uitstraling
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geprofileerde metaalbeplating

eenheid in kleur

horizontale lijnvoering

kleine kleuraccenten, uit het zicht brengen van opslag
Structuur
•
Vrijstaand op eigen perceel of geschakeld.
•
Hoofdzakelijk horizontale lijnvoering.  
•
Afgeschermde buitenopslag die wat betreft materialisering en kleurstelling overeenstemt met die van het
hoofdgebouw. De algemene buitenopslag van goederen en overige bouwwerken zoals fietsenstallingen en
containers dienen te worden gesitueerd in en/of achter de hoofdbouw.
Architectuur, materiaalgebruik en kleur
•
Eénduidig ontwerp op zich en in relatie tot de belendingen.
•
De gevels worden uitgevoerd in geprofileerde metaalbeplating, in combinatie met beton, en glas,
kleuren: di-chroom metallic, aluminiumgrijs en grijsblauwe staalkleuren, passend binnen het straatgevelbeeld.
•
De toegepaste materialen en kleuren dienen een harmonieus geheel te vormen:
		
- kozijnkleur en overige gevelonderdelen afstemmen op de kleur van de gevel, dit mag in een 		
  afwijkende  houtkleur of aardetint, niét in bedrijfskleuren.
		
- toepassen van helder niet spiegelend glas.
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