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Doel en status1.0

1.1 Inleiding 
Het voorliggende beeldkwaliteitsplan is een uitwerking van het stedenbouwkundige 

plan “Uitbreiding bedrijventerrein De Skou” dat is opgesteld door Kolpa Architecten 

uit Rotterdam, waarbij BügelHajema Adviseurs een adviserende rol heeft gespeeld. 

Dit beeldkwaliteitsplan is samen met het Atelier Fryslân van provincie Fryslân 

opgesteld. 

Bedrijventerrein “De Skou” is reeds in uitvoering. De bebouwing aan de oostelijke 

rand van het plan De Skou is nog niet gerealiseerd. Omdat de uitbreiding van 

het bedrijventerrein van invloed is op de bebouwing van het in uitvoering 

zijnde deel van het terrein, voorziet dit beeldkwaliteitsplan in een nieuwe 

set beeldkwaliteitscriteria voor deze oostelijke rand en vervangt daarmee de 

beeldkwaliteitseisen en de landschappelijke inpassing van het gebied benoemd 

in het vigerende kwaliteitsdocument “Bedrijventerrein De Skou Heeg” van 23 

november 2004. De begrenzing van het BKP dat nu aan de orde is, is weergegeven 

op pagina 18.

In het voorliggende beeldkwaliteitsdocument wordt uitgebreid aandacht besteed 

aan een goede landschappelijke inpassing en wordt aangegeven op welke wijze 

de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein wordt gerealiseerd. Tevens 

geeft dit document welstandsrichtlijnen voor de bebouwing en de perceelsinrichting 

en schetst een beeld van de openbare ruimte. Als bijlage is een streefbeeld 

toegevoegd in de vorm van een inrichtingstekening voor het plangebied. 

1.2 Achtergronden
Het beeldkwaliteitsdocument is opgesteld om:

•	 een aantrekkelijk en duurzaam werkmilieu tot stand te brengen;

•	 de toekomstige bouwers te inspireren en vooraf informatie te geven   

over de welstandscriteria;

•	 een basis te bieden voor het opstellen van inrichtingsplannen van de   

openbare ruimte en van de “bedrijfserven”

•	 te voorzien in stedenbouwkundige supervisie – via het benoemen van   

een onafhankelijk kwaliteitteam – dat gericht dient te zijn op het waarborgen 

van de samenhang tussen de verschillende elementen uit dit plan;

•	 de welstandscommissie dan wel het kwaliteitsteam een kader te bieden 

waarbinnen de toetsing van bouwplannen plaats dient te vinden.

1.3 Wettelijke status 
Volgens de Woningwet dient welstandstoezicht gebaseerd te zijn op door de 

gemeenteraad vastgesteld beleid. Zonder vastgesteld welstandsbeleid mag er 

geen welstandstoets plaatsvinden. Dit beeldkwaliteitsdocument dient als bindend 

gemeentelijk beleid voor de toekomstige welstandsbeoordeling van bouw- en 

verbouwplannen en vormt een aanvulling op de vastgestelde welstandsnota. De 

instructies over de inrichting van de openbare ruimte dienen gelezen te worden als 

instructies van de gemeenteraad aan Burgemeester en Wethouders en ontwikkelaar 

met het oog op de inrichting en beheer van de openbare ruimte.

1.4 Procedure 
Dit beeldkwaliteitsplan zal door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voorafgaand 

aan deze vaststelling biedt het gemeentebestuur ingezetenen van de gemeente 

en belanghebbenden de gelegenheid tot inspraak volgens de gemeentelijke 

inspraakverordening. Tegen het besluit van de raad staat geen beroep open.

1.5 Leeswijzer
In dit document zijn eerst de stedenbouwkundige hoofduitgangspunten  benoemd. 

Na de stedenbouwkundige aspecten is ingegaan op de landschappelijke inpassing 

van het bedrijventerrein. Het laatste deel van het beeldkwaliteitsplan bestaat uit 

het benoemen van de  verschillende deelgebieden. De deelgebieden zijn voorzien 

van beelden en toetsingscriteria.
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Stedenbouwkundig plan2.0

2.1  Situering plangebied
Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van bedrijventerrein De Skou in het 

dorp Heeg. Het plangebied wordt globaal begrensd door het westelijk deel van het 

al gerealiseerde bedrijventerrein “De Skou”, de weg Osingahuzen en de waterlopen 

Wide Wimerts en de Hegemer Far. 

2.2  Context
In een grotere context gezien ligt Heeg in het merengebied van Friesland. Heeg ligt 

direct aan de Hegemer Mar. De omgeving bestaat overwegend uit polders en heeft 

een zeer open en weids karakter. Het gebied wordt doorsneden door een aantal 

lange lijnen. Deze zijn de provinciale weg N354 van Sneek naar Lemmer, de weg van 

Hommerts naar Heeg en de waterlopen Wide Wimerts, Jeltesleat en de Hegemer 

Far.

De directe omgeving van het nieuwe bedrijventerrein wordt gedomineerd 

door strokenverkavelingen. De Wide Wimerts vormt hierbij een omslagpunt in 

de richting van de verkaveling. Aan de westkant van de Wide Wimerts heeft de 

strokenverkaveling een noord-zuid richting en aan de oostkant is de verkaveling 

oost-west gericht.

Net ten zuiden van het nieuwe bedrijventerrein ligt een bijzonder gebied, namelijk 

het Natura 2000-gebied de “Gouden Boaiem”. Ten noorden van de locatie ligt 

het gebied Osingahuizen. Een gebied dat gedomineerd wordt door industriële 

bebouwing.

De beleving van het nieuwe bedrijventerrein is voor een groot deel vanuit de 

omgeving. Vanaf de waterlopen de Wide Wimerts, de Heegervar en de Jeltesloot en 

vanaf de provinciale weg N354 en de weg van Hommerts naar Heeg bestaat zicht op 

het nieuwe bedrijventerrein. 

2.3 Kenmerken plangebied en context
De volgende aspecten kenmerkend voor het plangebied: 

•	 klei-op-veengrond;

•	 de opstrekkende verkaveling; 

•	 het bebouwingslint van Osingahuzen;

•	 het brede vaarwater van de Wide Wimerts;

•	 dijkjes langs de polders waaraan lintbebouwing is ontstaan;

•	 boerderijen met duidelijke kappen in het landschap op erven omringd door 

opgaande beplanting. 

2.4 Hoofduitgangspunten stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan is afgestemd op de landschappelijke kenmerken en is 

opgesteld op basis van de volgende hoofduitgangspunten: 

•	 inpassing in landschap door afstemming van de inrichting (groen-, water–, 

bebouwings– en ontsluitingsstructuur) op de landschappelijke kenmerken en 

hoofdrichting van het gebied; 

•	 het ontwerp bouwt voort op de kenmerken van het plangebied en zijn omgeving;

•	 langs de oostelijke rand van het plangebied komt een natuurzone met een 

variabele breedte van minimaal 75 meter breedte;

•	 aansluitend op de natuurzone komt een zone waarin de bedrijfspercelen 

worden  vormgegeven aansluitend bij de vormkarakteristiek van een boerenerf. 

Een hoogwaardig bebouwingsbeeld is uitgangspunt;

•	 vanaf het waterlandschap wordt het bedrijventerrein ervaren als een nieuwe 

dorpsrand in plaats van een rand van een regulier bedrijventerrein.
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Landschappelijke inpassing 3.0

3.1 Ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied
Op een zandige ondergrond trad ± 5.500 jaar geleden veenvorming op in het gebied 

van de huidige gemeente Wymbritseradiel. Dit gebied lag in de invloedssfeer van de 

zee en vóór de tijd van de bedijkingen overstroomde het regelmatig.

In zogenaamde transgressieperioden steeg de zeespiegel en kwam het water via 

geulen ver het land in. Tussen 200 en 600 na Christus werd over een groot deel van 

het gebied een laag knipklei (een zware kleisoort) afgezet.

Deze kleilaag is het duidelijkst aanwezig in het noordelijke deel van de gemeente. 

Bij Sneek is nog sprake van een laag van zo’n 40 cm, richting Joure wordt deze laag 

steeds dunner. In het plangebied is eveneens sprake van een vrij dunne laag.

3.2 Landschappelijke inpassing 
Belangrijk onderdeel in het stedenbouwkundig plan is de landschappelijke inpassing.  

Bij de laatste uitbreiding van De Skou is al gesproken over de inpassing van en het 

zicht op het bedrijventerrein De Skou. De nieuwste, thans voorgestane uitbreiding 

van De Skou moet de definitieve afronding van het terrein vormen. Daarbij wordt 

ingezet op een totaalontwerp van het terrein en de natuurlijke omgeving. Vanuit 

landschappelijk oogpunt worden de volgende randvoorwaarden gesteld aan de 

inpassing van het bedrijventerrein. Op het kaartbeeld op pagina 12 zijn deze 

randvoorwaarden aangegeven.

3.3 Randvoorwaarden

1. Zicht vanaf het water

Met de groei van het bedrijventerrein De Skou bij Heeg komt het terrein dicht tegen 

de Wide Wimerts aan te liggen. De Wide Wimerts is een belangrijke recreatieve 

vaarroute tussen Woudsend, IJlst en Sneek. Varen over een bedrijventerrein past 

niet in de beleving van de recreant, varen langs een dorp wel. Het is daarom van 

belang dat voldoende afstand tussen de rand van het bedrijventerrein en de Wide 

Wimerts zit. De minimale maat is 75 meter. 

Deze maat is bepaald door onderzoek waar gebruik is gemaakt van simulaties. De 

bebouwing wordt vanaf het water op een natuurvriendelijke manier ingeleid. Voor 

deze zone van ten minste  75 meter  ligt een bewust ontwerp ten grondslag met een 

opbouw van riet, struikvormende wilgenbeplanting en af en toe elzen, zogenaamde 

‘Rietlanden’. Deze opbouw is een kenmerkend beeld in de directe omgeving. Het 

weiland aan de overkant met de rietover is niet doorgetrokken naar het plangebied 

omdat de maat van 75 meter hiervoor te klein is. De bedrijfsbebouwing moet 

zich daarbij tonen als individuele panden die qua beeldtaal op elkaar reageren en 

samenhang vertonen. Deze  bebouwing is in clusters gesitueerd, met gelijksoortige 

architectuur waarbij de maat en de schaal refereren aan boerderijen op het 

boerenerf. Tussen de clusters bebouwing zijn er doorzichten via de natuurlijke zone 

naar de Wide Wimerts en het landschap.

2. Zicht op Osingahuzen
Oostelijk van Heeg ligt het dorp Osingahuizen. Het dorp heeft zich ontwikkeld op 

de kruising van het water (Wide Wimerts) en de weg van Heeg naar De Hommerts 

met allerlei bedrijvigheid. Het is van belang dat dit kenmerkende ensemble van 

bebouwing en brug vanaf het water beleefbaar blijft en als silhouet herkenbaar 

blijft.

3. Zicht vanaf De Opper

De Opper is het verlengde van een veel gebruikte fietsroute door het Heempark. 

Door vanaf de Opper zicht te houden op de Wide Wimerts is het contact tussen dorp 

en buitengebied merkbaar.

4. Logische overgang tussen bedrijventerrein en natuurzone

Landschappelijk gezien is het gewenst dat er geen harde overgang ontstaat tussen 

het bedrijventerrein en de omgeving. Een geleidelijke overgang maakt een optimale 

aansluiting tussen bedrijventerrein en landschap mogelijk, waardoor het terrein 

stevig wordt verankerd in de omgeving. Referentiebeeld: Het Friese boerenerf.

5. Natuurlijke groenzone passend bij het waterrijke karakter 

De Skou is een bedrijventerrein in het lage, waterrijke klei-op-veengebied van 

Fryslan. De te ontwikkelen groenzone moet in aard en karakter daar op aansluiten. 
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Het streefbeeld is een natte natuurzone met inheemse vegetatie, zoals riet en 

orchidee en elzen en wilgen.

6. Zichtlijn op hoek Wide Wimerts en Hegemer Far

De omgeving bestaat overwegend uit polders en heeft een zeer open en weids 

karakter. Het is van belang dat deze hoek en kruising van de wateren vanaf het 

water beleefbaar blijft.

N.B.

Voor de zone tussen het bedrijventerrein en de Wide Wimerts is een ontwerp gemaakt 

“Inrichtingstekening Heeg- Uitbreiding de Skou”. In dit ontwerp is uitgegaan van het 

ontwikkelen van een strook boezemland dat in contact staat met de Wide Wimerts. 

Een deel van deze strook wordt geïsoleerd zodat er een goede biotoop ontstaat voor 

de noordse woelmuis. Met grondverzet worden hogere en lagere delen ontwikkeld, 

waarbij in de lagere delen riet en in de hogere delen elzen en wilgen kunnen 

groeien. De meeste beplanting komt aan de zijde van de bedrijven.

3.4 Erfontsluiting en -inrichting
Het gebied wordt ontsloten door De Opper die aansluit op het doorgaande lint 

Osingahuzen. De Opper splitst zich halverwege in twee doodlopende wegen. De 

ene weg ontsluit aan de kade gelegen erven van de watersportbedrijven en het 

clubgebouw. De andere weg ontsluit de bedrijfspercelen en via de haaks erop 

gelegen intsteekwegen een aantal insteekhavens, waaronder ‘Haven Resort Heeg’.  

Op de erven staan clustergewijs een aantal bedrijfsgebouwen. De te bebouwen 

oppervlakten zijn in het bestemmingsplan door bouwvlakken nader begrensd. 

De bedrijfsgebouwen worden minimaal 8 meter vanaf de weg gesitueerd. Per cluster 

kan één bedrijfsgebouw op een minimale afstand 5 meter vanaf de weg worden 

gesitueerd. Net zoals op een boerenerf wordt het erf omringd door opgaande 

inheemse beplanting van grote bomen van de 1e soort, zoals es, kastanje en linde 

in singels. Deze beplanting heeft zowel een afschermende als een structurerende 

functie. 

Aangrenzend aan de natuurlijke oever ligt een zone van 5 meter die bij de 

bedrijfsbebouwing hoort. Het bedrijf mag een eigen invulling geven aan dit gebied 

waarbij bebouwing en bedrijfsactiviteiten zijn uitgesloten. Aan de zijde van de 

Wide Wimerts wordt deze 5 meter uitgevoerd in een houten vlonder terras of in 

riet, gras over de volle breedte van de loods. 

Tussen de bebouwingsclusters zijn open groenzones gelegen. De erven met de 

bebouwing komen dan, net zoals boerenerven als groene puntverdichtingen in het 

landschap te liggen. Tevens zorgt dit ervoor dat er geen gesloten bebouwingsbeeld 

ontstaat. Via de groenzones is er vanaf De Opper zicht op het landschap. 

Het parkeren op het bedrijventerrein gebeurt op de voorerven tussen of aan de 

voorzijde van de gebouwen. Het parkeren gebeurt niet achter de achtergevel van de 

bebouwing aan de zijde van het water aan de oostkant. Het parkeren dat zichtbaar 

is vanaf het water dient te worden afgeschermd met een inheemse opgaande 

beplanting. Het parkeerterrein tegenover het nieuwe jachthavengebouw krijgt een 

“groen” plaveisel door toepassing van grasdoorlatende verharding, bjivoorbeeld 

‘Ritterplaten’.  

Het erf krijgt aan de zijde van het water een landschappelijke inrichting, terwijl 

het voorerf een meer gecultiveerde inrichting krijgt met meer verharding en hagen.

Vanaf de vaart ten westen van de Wide Wimerts lopen haventjes met een 

maximale breedte van 10 meter naar de erven toe. Dit met een maximum van 8 

van deze haventjes in het hele plangebied. Deze haventjes zijn alleen bedoeld 

voor particuliere boten van de eigenaar van de aangrenzende bedrijfspercelen en 

pertinent niet voor bedrijfsmatig gebruik. 

De profielen van de natuurlijke zone, de bedrijfslaan en de oeverstrook langs 

het Hegemer Far zijn op de volgende bladzijden weergegeven. De voorgestelde 

inrichting in de profielen van weg, kade, natuurstrook, erfbeplanting en graslandjes 

tussen de erven dient op de voorgestelde wijze verplicht te worden uitgevoerd. 
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 Profiel A-A’     
Riet met wilgenbeplanting als overgang van het open landschap 

naar het bedrijventerrein

Grasdoorlatende 

verharding t.b.v. 

parkeren
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 Profiel B-B’     

BC
B’

C’

Boombeplanting rondom erven;

Kastanje, Es, Linde in singels

 Profiel C-C’     
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plangrens

deelgebied 1 ambitieniveau hoog

deelgebied 2 ambitieniveau hoog

Natuurstrook 

Grasland - open gebied

specifieke eis situering bebouwing
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Beeldkwaliteitscriteria  4.0

4.1 Indeling in deelgebieden  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitwerking van de beeldkwaliteit van het 

stedenbouwkundig plan. Het betreffende plan kan wat betreft de bebouwing 

worden opgedeeld in twee deelgebieden.

Deelgebied 1 - Groene erven aan het landschap, met schuur- en boerderij-achtige 

volumes

Dit deelgebied omvat de zone met hoogwaardige bedrijfsbebouwing van de 

watersportbedrijven en het clubgebouw van het Haven resort Heeg. De bebouwing 

heeft de vormkarakteristiek van een boerderij en het gebied wordt in zijn geheel 

projectmatig ontwikkeld. 

Deelgebied 2 - Bestaand fabriekcomplex aan de Osingahuzen

Dit deelgebied omvat de bebouwing van een aannemersbedrijf en enkele 

informatieve voorzieningen voor het gebied. De bebouwing bestaat uit een deel van 

een voormalige zuivelfabriek.

Naast deze twee deelgebieden wordt voor de inrichting van de natuurstrook en de 

open gebieden, grasland verwezen naar de Inrichtingstekening Heeg - Uitbreiding 

De Skou, die als bijlage in dit beeldkwaliteitplan is opgenomen. In hoofdstuk 3.4 is 

het principe voor inrichting verder toegelicht.

4.2 Ambitieniveau
In het plan geldt voor zowel deelgebied 1 als deelgebied 2 een hoog ambitieniveau. 

De kwalitatieve uitstraling van de bedrijfspercelen is gedefinieerd door het 

stellen van beperkende eisen voor de reclame-uitingen, inrichtingselementen, 

bevoorrading, opslag en parkeren. 
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Ambitieniveau Deelgebied 1
Dit deelgebied kent een hoog ambitieniveau en is bedoeld voor de  watersportbedrijven 

en het jachthavengebouw aan De Opper. 

Hoofduitgangspunten
De kwalitatieve uitstraling van deze representatieve bebouwing is gedefinieerd 

door het vastleggen van de hoofdvorm, materiaal- en kleurkeuze en het stellen 

van nadere eisen aan de situering en de oriëntatie van de bebouwing. De 

bebouwing heeft een dubbele oriëntatie, zowel op het water als op de weg. De 

kantoorgedeelten, showrooms en eventuele woningen (na omgevingsvergunning) 

worden in het pand opgenomen. Het woongedeelte wordt gesitueerd aan de sloot 

ten oosten van de bedrijfspercelen. De vormkarakteristiek voor de bebouwing in dit 

gebied is een eigentijdse uitwerking en streekeigen uitwerking (stelp boerderij) van 

een ‘boerderij op het boerenerf’. De bebouwing wordt clustergewijs geschakeerd 

gesitueerd ten opzichte van elkaar en varieert in grootte en hoogte.

De gevels van de bebouwing dienen uitgevoerd te worden in een combinatie 

van hout en glas met op onderdelen hoogwaardige baksteen. Het kleurgebruik is 

voor de gevels donker, antraciet, donkerbruin. Het dak wordt uitgevoerd als een 

rood pannendak, incidenteel komen antraciete daken voor. Accentkleuren dienen 

ondergeschikt en onderdeel van de architectuur te zijn. In de gevels is nadrukkelijk 

aandacht voor de plastiek, dieptewerking en openheid van de architectuur naar 

zowel de weg als het water. 

De geclusterde percelen worden omplant, waarbij gerefereerd wordt aan het 

boerenerf als groene puntverdichtingen in het landschap. 

Deelgebied 1 - Groene erven aan het landschap, met schuur- en boerderijachtige volumes

Referentiebeelden

referentiebeeld voor kleur- en materiaalgebruik
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Plaatsing

Onderlinge positie Bebouwing in clusters gegroepeerd op erven, vrije rooilijn.

Onderlinge afstand De gebouwen dienen tenminste 4 meter uit de zijdelingse perceelgrens 

te worden gebouwd.

Richting  De gebouwen maken per cluster een compositie van een afwisselende 

nokrichting van evenwijdig aan of haaks op de weg.     

Overig  De opslag van materieel en goederen dient in de bebouwing te worden 

opgenomen achter de naar de weg gekeerde gevel worden geplaatst.

 Erf met ster; de opslag in de bebouwing opnemen en/of achter de naar 

De Opper en Osingahuzen gekeerde gevels plaatsen. 

Hoofdvorm

Contour   De bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bestaat uit één bouwlaag met 

kap, met een maximale goothoogte van 3,5 meter en een maximale 

bouwhoogte van 12 meter.

 Incidenteel goothoogte maximaal 6 meter tot maximaal 30% van de  

totale gootlengte. 

 De bedrijfswoning is inpanding en mee-ontworpen en is gesitueerd aan 

de zijde van het water.      

Massa-opbouw De kapvorm is een pittige zadelkap.

 Enkelvoudige bouwmassa.

Vormbehandeling De gebouwen zijn kantig opgezet en hebben de vormkarakteristiek van 

een boerderij met een eigentijdse vormgeving.

Bijgebouwen Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt en vormen een samenhangende    

compositie met de hoofdmassa.

 Geen vrijstaande bijgebouwen, tenzij omgevingsvergunningvrij. 

Aanzichten

Gerichtheid De gebouwen hebben een 2-zijdige oriëntatie, op  het voorerf en op    

het water; gebouwen met ster hebben ook oriëntatie op Osingahuzen.

 Geen gesloten en expressieloze gevels. 

 De gevels langs de openbare ruimte en het water kennen plastiek en 

dieptewerking en zijn representatief. 

Geleding Naar de straatzijde is sprake van een duidelijke geleding (bijvoorbeeld 

door gevelopeningen en/of materiaal-toepassingen).

Compositie De hoofdvorm(en) versterkend.

 Onderlinge verwantschap en eenvoud. 

Opmaak

Materiaal Natuurlijk/puur materiaalgebruik. 

 Gevels: combinatie van hout en glas met op onderdelen hoogwaardige  

baksteen.

 Daken zijn bedekt met dakpannen. 

Kleur(toon) Gevels: donker, antraciet.

 Dak: rode dakpan.

 Per cluster bebouwing mag één dak uitgevoerd in antraciete dakpannen. 

Detail De overgang van representatieve naar minder representatieve   

onderdelen is zorgvuldig vormgegeven.

 De representatieve delen hebben een plastische gevel, met   

dieptewerking.

 Geen opvallende witte windveren, of witte details toepassen. 

Overige

Parkeren Het parkeren vindt plaats op het erf tussen de gebouwen in een 

groenstructuur van inheemse hagen en/of heester- en boombeplanting.

 Het parkeerterrein tegenover het nieuwe jachthavengebouw wordt 

uitgevoerd in ‘grasdoorlatende verharding, bijvoorbeeld Ritter-platen’. 

Terreininrichting  Een terreininrichtingsontwerp behoort tot de gevraagde bouw-

plangegevens.

  De geclusterde bedrijfspercelen zijn aan de randen voorzien van 

boomsingels. De singels beslaan minimaal de hoeken en minimaal 75% 

van de lengte van het cluster bedrijfspercelen. 

 Aan de landschapszijde van de geclusterde percelen zijn (zichtbare) 

hekwerken niet toegestaan. 

 Aan de wegzijde geen hekwerken hoger dan 1 meter toegestaan (tenzij 

omgevingsvergunnningvrij).

 Aan de wegzijde zijn inheemse hagen toegestaan.

 Het opslag en materieel dient te worden afgeschermd door een groene 

inheemse beplanting. 

 Havens overwegend aan de randen van een geclusterd erf toepassen.

Technische 

installaties:  Zonnepanelen en technische installaties zijn een geïntegreerd onderdeel 

van de architectuur. 

Reclame-uitingen Voor reclame-uitingen wordt verwezen naar de gemeentelijke  

welstandsnota.

Up  Re  Iv

Beleidsintentie: Up als uitgangspunt hanteren. Re respecteren en interpreteren. Iv incidenteel veranderbaar

Deelgebied 1  - Groene erven aan het landschap, met schuur- en boerderijachtige volumes

Up  Re  Iv
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Deelgebied 2 - Bestaand fabriekscomplex aan de Osingahuzen

Ambitieniveau Deelgebied 2
Dit deelgebied kent een hoog ambitieniveau en is bedoeld voor een deel van de 

bedrijfsbebouwing van de voormalige zuivelfabriek.

Hoofduitgangspunten
De bebouwing in dit gebied vormt een deel van de voormalige zuivelfabriek aan 

het lint van Osingahuzen. De architectonische karakteristieken van de zuivelfabriek 

zijn uitgangspunt voor verbouw. Een verbouwing of uitbreiding van het gebouw 

dient qua kleur- en materiaalgebruik en vormgeving in samenhang te zijn met het 

bestaande hoofdgebouw. De criteria zijn er op gericht om de karakteristieken van  

de zuivelfabriek te handhaven en te versterken. 

Tevens is uitgangspunt dat de erfafscheiding van het zijerf en het achtererf 

bestaat uit metalen hekken bekleed met een groenbeplanting. Tevens dient het 

voorterrein, het entreegebied, representatief te worden gemaakt. Dit gebied wordt 

niet afgeschermd door hekken, maar door groene randen en bomen.

Referentiebeeld
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Plaatsing

Onderlinge positie -

Onderlinge afstand -  

Richting Aanbouwen voegen zich in de richting van de bestaande  bebouwing van 

de zuivelfabriek. 

Overig De opslag van materieel en goederen op het terrein dient achter of 

naast het gebouw achter de voorgevelrooilijn plaats te vinden.

Hoofdvorm

Contour De bebouwing is maximaal 10 meter hoog.    

Massa-opbouw Utbreiding realiseren in samenhang met het bestaande gebouw.

Vormbehandeling Het gebouw is kantig opgezet.   

Bijgebouwen Aan- en  uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt en vormen een 

samenhangende compositie met de hoofdmassa.

Aanzichten

Gerichtheid Hhet gebouw heeft de oriëntatie op het lint Osingahuzen en op de De 

Opper.

Geleding De hoofdvorm versterkend. 

Compositie De hoofdvorm versterkend. 

Opmaak

Materiaal Industrieel;  toepassing van steen, glas en staal.

Kleur(toon) Bij uitbreiding kleurstelling in samenhang brengen met het bestaande 

gebouw; donkere kleurstelling. 

 Accentkleuren gematigd toepassen.

  Accentkleuren alleen als onderdeel van de architectuur toepassen. 

Detail Ondersteunend voor de vormkarakteristiek. 

Overige

Parkeren Het parkeren vindt plaats in een groenstructuur van inheemse hagen 

en/of heester- en boombeplanting. 

Terreininrichting Erfafscheidingen als groene afscheidingen vormgeven; in het 

entreegebied geen hekken.

 Het voorterrein representatief inrichten.

 Opslag en materieel dienen uit het zicht te worden geplaatst en/of 

afgeschermd te worden met een inheems groene beplanting .

Reclame-uitingen Voor reclame-uitingen wordt verwezen naar de gemeentelijke 

welstandsnota.

Deelgebied 2 - Bestaand fabriekscomplex aan de Osingahuzen

Beleidsintentie: Up als uitgangspunt hanteren. Re respecteren en interpreteren. Iv incidenteel veranderbaar

Up  Re  IvUp  Re  Iv
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