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INLEIDING
Dit beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op 
Broeklanden-Zuid, een nieuwe ontwikkeling 
aan de rand van Hardenberg. Nabij de grens 
van Nederland en Duitsland is, zuidelijk van 
de Duitslandweg, een bedrijventerrein in 
ontwikkeling. 

In het bestemmingsplan zijn (bouw)regels 
opgesteld waar de toekomstige bebouwing en
andere functies aan moeten voldoen voor 
het gehele bedrijventerrein van Broeklanden-
Zuid. Wat betreft het uiterlijk en de onderlinge 
samenhang van de bebouwing zijn er 
welstandscriteria. Via deze criteria wordt 
er gestuurd op ruimtelijke kwaliteit. Deze 
welstandsbeoordeling vindt normaliter plaats 
aan de hand van criteria uit de gemeentelijke 
Welstandsnota. Deze beoordeling is gekoppeld 
aan bepaalde gebieden en hun kenmerken. 
Voor deze nieuwe ontwikkeling zijn daarom 
nieuwe uitgangspunten (criteria) ontwikkeld, 
passend bij de uitgangspunten voor dit gebied. 
Het plangebied is onderverdeeld in twee zones; 
‘zone 1 Duitslandweg’ en ‘zone 2 regulier gebied’. 
Voor beide zones zijn specifieke welstandscriteria 
ontwikkeld. 

Dit beeldkwaliteitsplan geeft opdrachtgevers,
ontwerpers en bouwers, vooraf informatie
waaraan bouwplannen moeten voldoen en beoogt
een inspiratiebron te zijn om een hoge kwaliteit te
realiseren. 

WETTELIJK KADER
In 2013 is voor de gehele gemeente een nieuwe
welstandsnota voor het buitengebied opgesteld. 
Door de gemeenteraad is een stadsbouwmeester 
benoemd. Deze heeft als taak alle aanvragen 
voor een omgevingsvergunning te beoordelen 
op redelijke eisen van welstand, zowel op 
zichzelf als in relatie tot de omgeving en de 
verwachte ontwikkelingen daarin. Het gaat 
daarbij niet alleen om het ontwerp zelf, maar 
ook om kleur-, materiaalgebruik en detaillering. 
De stadsbouwmeester werkt samen met een 
gemeentelijk welstandsadviseur. 

Het plangebied is in de huidige welstandsnota
aangemerkt als ‘Heideontginningen’. De daarbij
gegeven welstandscriteria zijn onvoldoende
om sturing te geven aan het realiseren van een
bedrijventerrein. Daarom is dit beeldkwaliteitsplan 
opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan fungeert als 
gebiedsgericht welstandskader voor dit specifieke 
plangebied en vervangt daarmee voor dit
gedeelte de welstandsnota. Voor de overige 
aspecten (algemene criteria, reclamecriteria etc.) 
blijft de huidige welstandsnota van toepassing. 

WERKWIJZE 
Initiatiefnemers kunnen met een eerste idee of 
een al verder uitgewerkt bouwplan, langskomen 
op het welstand spreekuur van de gemeente. Daar 
kunnen de welstandsadviseur van de gemeente 
en de stadsbouwmeester een inschatting maken 
of de plannen binnen de uitgangspunten van dit 
beeldkwaliteitsplan passen. Zij zullen uiteindelijk 
de aanvraag omgevingsvergunning voor het 
onderdeel welstand beoordelen. Daarnaast 
denken zij constructief mee over het uiterlijk 
van een bouwplan. Uiteraard is dit onderdeel 
vrijblijvend. De praktijk leert dat een bezoek aan 
dit spreekuur in het begin van het proces vaak 
sneller een goed eindresultaat oplevert. 

1 Inleiding
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Broeklanden-Zuid grenst aan het landelijk gebied en is samen met de Kop van 
Broeklanden beeldbepalend voor de oostelijke entree van Hardenberg. 
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Stedenbouwkundig plan ‘Broeklanden Zuid’ met kavelsuggesties
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2.1 BESTAANDE SITUATIE
Op basis van de historie is dit gebied van oudsher 
te typeren als een ontginningslandschap, het 
Bruchterbroek. 

2.2 UITGANGSPUNTEN
Het stedenbouwkundig plan sluit aan op de 
kenmerken uit het verleden en het tegenover 
gelegen bedrijventerrein. Dit uit zich met name in 
een duidelijke rand met een hogere waarde van 
beeldkwaliteit aan de Duitslandweg en daarachter 
meer vrijheid in de beeldkwaliteit. 

De planstructuur is gebaseerd op traditionele 
patronen en vertaald in een overzichtelijk 
industriegebied. Er wordt aandacht besteed aan 
een goede en zorgvuldige inpassing van het 
gebouw en de erfafscheidingen naar de directe 
omgeving.

VISIE OP HET PLANGEBIED
Het plangebied heeft een eenvoudige 
verkaveling, passend bij de eenvoud van dit 
ontginningslandschap. De verkaveling van 
het plangebied reageert op het landschap 
en de verkaveling in het tegenover gelegen 
bedrijventerrein. 

VERSCHILLENDE ZONES
Het industriegebied ‘Broeklanden Zuid’ kent 
twee zones, waar verschillende eisen aan 
de beeldkwaliteit worden toegekend; ‘zone 1 
Duitslandweg’ en ‘zone 2 regulier gebied’. 

ZONE 1 DUITSLANDWEG 
De kavels aan de Duitslandweg vormen samen 
met de overzijde een belangrijke oostelijke entree 
van Hardenberg. De gevels zijn hier representatief 
vormgegeven.

ZONE 2 REGULIERE GEBIED
Deze kavels zijn niet of nauwelijks zichtbaar 
vanaf de Duitslandweg of vanuit het landelijk 
gebied door een forse groene rand. De ambities 
voor beeldkwaliteit zijn minder hoog. Functionele 
architectuur met zorgvuldige erfafscheidingen zijn 
hier het uitgangspunt. 

 

2 Stedenbouwkundig plan

AMBITIE: 
FUNCTIONELE BEBOUWING 
MET EXTRA KWALITEIT AAN 
DE DUITSLANDWEG 

‘zone 2 regulier gebied’

‘zone 1 Duitslandweg’
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Indicatief verkavelingsplan Broeklanden Zuid, te Hardenberg
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Beleid: de kavels aan de Duitslandweg zijn belangrijk voor het aangezicht van het industriegebied en hier 
wordt een hogere architectonische kwaliteit gevraagd dan in ‘zone 2 regulier gebied’ 

3.1 Welstandscriteria - Zone1 Duitslandweg     

Bij gebruik van baksteen, moet de kleurtoon 
tussen bovenstaande monsters liggen.
Kleurtabel: Dit is een indicatie van de toe te 
passen kleuren.

Criteria

Structuur
•	 Situering: hoofdbebouwing (hoofdvorm) haaks of 

evenwijdig aan de Duitslandweg.  
•	 De overige bebouwing is ondergeschikt 

gepositioneerd.

Hoofdvorm
•	 Heldere eenvoudige hoofdvorm in aansluiting op 

de omgeving. 
•	 Diverse functies (de kantoorfunctie en industriële 

functie)	zijn	duidelijk	afleesbaar	binnen	een	
samenhangend geheel.

•	 De	functie	van	het	bedrijf	is	afleesbaar	in	de	
architectuur en draagt bij aan de representatie. 

•	 Dakvorm: plat dak is het uitgangspunt.
•	 Uitbreidingen of aanbouwen dienen te worden 

afgestemd op het bestaande gebouw.
 
Architectuurstijl en gevelcompositie
•	 De gevels, gericht op de Duitslandweg en 

zijgevels grenzend aan de openbare weg dienen 
representatief te worden vormgegeven. 

•	 De architectuurstijl is zakelijk en functioneel. 
•	 De gevelcompositie, de plaats, de afmetingen en 

verhoudingen van gevelopeningen zijn op elkaar 
afgestemd. 

•	 Gevelvlakken langer dan 25 meter worden 
voorzien van een duidelijke geleding.

•	 De entree van het gebouw is duidelijk zichtbaar 
binnen de gevelopbouw en vanaf de openbare 
weg. 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 Het materiaalgebruik is hoogwaardig en bestaat 

hoofdzakelijk uit materialen met donkere tinten, 
materiaal met een industriële uitstraling (geen 
damwand). 

•	 Kleur- en materiaalgebruik zijn onderling en op 
de architectuurstijl afgestemd. 

•	 Geen gebruik van felle kleuren, m.u.v 
accentkleuren die het architectonisch concept. 
ondersteunen.

•	 De detaillering is hoogwaardig en afgestemd op 
het architectonisch concept.

Reclame
•	 Reclame-uitingen en de naam van het bedrijf 

dienen in de architectuur opgenomen te worden, 
aan/op de gevel. De reclame uiting wordt 
afgestemd op de architectuur van het gebouw. 
Per bedrijf is maximaal 1 losstaande reclamezuil 
toegestaan.

Voor de overige aspecten (algemene criteria) blijft de 
huidige welstandsnota van toepassing
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Referentiebeelden Zone 2 regulier gebied
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3.2 Welstandscriteria - Zone 2 regulier gebied     

Criteria

Structuur
•	 Situering: hoofdbebouwing (hoofdvorm) is 

gerelateerd aan de kavelgrenzen. 

Hoofdvorm
•	 Heldere eenvoudige hoofdvorm. 
•	 Diverse functies (de kantoorfunctie en industriële 

functie)	zijn	duidelijk	afleesbaar	binnen	een	
samenhangend geheel.

•	 Dakvorm: plat dak is het uitgangspunt.
•	 Uitbreidingen of aanbouwen dienen te worden 

afgestemd op het bestaande gebouw.

Architectuurstijl en gevelcompositie
•	 De architectuurstijl is zakelijk en functioneel. 

Utilitaire bouwwerken zijn zuiver en doelmatig 
vormgegeven.

•	 De architectuur is afgestemd op de functie en 
vormt een helder geheel. 

•	 De gevelcompositie, de plaats, de afmetingen en 
verhoudingen van gevelopeningen zijn op elkaar 
afgestemd. 

•	 De entree van het gebouw is duidelijk zichtbaar 
binnen de gevelopbouw en vanaf de openbare 
weg. 

•	 De gevels, zichtbaar vanuit de openbare ruimte, 
zijn representatief en aantrekkelijk vormgegeven.

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 Het materiaalgebruik is vrij, mits deugdelijk en 

samenhangend toegepast. 
•	 Het kleurgebruik is vrij, met uitzondering van 

extreem felle kleuren of extreem glimmend 
materialen. 

Reclame
•	 Reclame-uitingen en de naam van het bedrijf 

dienen in de architectuur opgenomen te worden, 
aan/op de gevel. De reclame uiting wordt 
afgestemd op de architectuur van het gebouw. 
Per bedrijf is maximaal 1 losstaande reclamezuil 
toegestaan.

Voor de overige aspecten (algemene criteria) blijft de 
huidige welstandsnota van toepassing

Beleid: deze kavels hebben minder invloed op de uitstraling van het gebied en de omgeving, 
daarom is hier meer vrijheid mogelijk qua vormgeving en kleurgebruik   
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Voorbeeld van een pand met een tweezijdige oriëntatie
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3.3 Oriëntatie en representativiteit       

Op de bijgevoegde afbeelding is aangegeven waar de bebouwing 
beoordeeld wordt op de representativiteit van de (voor)gevel(s).

De belangrijke representatieve gevels / bebouwing met een meerzijdige 
oriëntatie is hierboven weergegeven.

representatieve voorgevels
Bij dit voorbeeld orienteerdt het gebouw zich met meer dan 
twee zijden naar de openbare ruimte; de gevels in de Zone 1 
Duitslandweg dienen representatief te zijn, de overige gevels 
zijn ondergeschikt.



Voorbeelden van erfafscheidingen

Zorgvuldige groene overgang

Spijlenhekwerk donker Een duidelijke groene overgang tussen de weg en het gebouw is al aanwezig 
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De belangrijke overgangen van openbaar gebied naar priveterrein, de rele-
vante erafscheidingen, zijn in het groen weergegeven.   

3.4 Erfafscheidingen
    

In de beleving van het industriegebied is een goede 
erfafscheiding van de openbare ruimte van groot belang.

Criteria 

•	 De erfafscheiding is eenvoudig, uniform en transparant. 
Een spijlenhekwerk vormt het uitgangspunt. 

•	 Kleur: Zwart of Grijs.
•	 Zorgvuldige groene overgang is aanbevolen.

Kleurtabel. Dit is een indicatie 
van de toe te passen kleuren  
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