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1 Inleiding

1.1 Doelstelling 

Voor het bedrijventerrein Panhuis is in 2014 een 
herstructuringsvisie gemaakt. Als gevolg daarvan 
zijn er tal van voorstellen ontstaan om de uitstra-
ling van de openbare ruimte en panden op het 
Panhuis te gaan verbeteren.  

Om sturing te geven aan en grip te krijgen op de 
gewenste richting van de kwaliteitsverbetering is er 
nu behoefte aan een beeldkwaliteitskader. Dit docu-
ment is dat beeldkwaliteitskader.

Het beeldkwaliteitskader is opgesteld door en voor 
de ondernemers van het Panhuis. Dit vanuit de ver-
onderstelling dat de ondernemers primair belang 
hebben bij een goede uitstraling van hun terrein. 
Het duurzaam in stand houden en werken aan de 
kwaliteit van de bedrijfsomgeving is goed voor de 
waarde en waardering van het vastgoed en het ter-
rein. Het beeldkwaliteitskader moet, wil zij door-
werking krijgen, aansluiten bij de ambities van de 
ondernemers. Het beeldkwaliteitskader is bedoeld 
om ondernemers te inspireren, maar ook voor de 
toetsing van initiatieven.
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1.2 Het gevolgde proces

Dit beeldkwaliteitskader is gemaakt door de gemeen-
te Neder-Betuwe in nauwe samenwerking met de on-
dernemers. Er is een klankbordgroep vanuit de onder-
nemers gevormd, die hun visie op de thema’s hebben 
ingebracht namens de ondernemers. Ook is er een 
goed bezochte ondernemersavond georganiseerd, 
waarin gediscussieerd is over de gewenste richting. 
Zowel bij de klankbordbijeenkomst, als ondernemers-
avond is een afvaardiging van de welstandscommis-
sie betrokken geweest. Op basis van de input van de 
klankbordgroep en de ondernemersavond is een con-
cept gemaakt.

Het concept is besproken met de klankbordgroep, 
waarna deze in licht aangepaste vorm zal worden aan-
geboden aan College en Raad ter vaststelling als toet-
singskader voor de Welstand.

1.3 Hoe gaan we in de toekomst werken aan 
kwaliteitsverbetering?

In de totstandkoming van het kader is samenge-
werkt met de ondernemers met als doelstelling dat 
het kader als het ware “van de ondernemers” is. Het 
Panhuis is van de ondernemers en zij hebben een 

primair belang bij een hoge kwaliteit. Er is een leven-
dige discussie gevoerd over de gewenste kwaliteit. 
Om nu te zorgen dat deze kwaliteit ook gerealiseerd 
wordt, is het nodig dat de discussie voortgezet wordt. 
Daarvoor zal het thema “ruimtelijke kwaliteit” op de 
jaarlijkse vergadering van de ondernemersvereniging 
besproken worden en zal geëvalueerd worden of de 
beoogde kwaliteit daadwerkelijk gerealiseerd wordt en 
welke aanpassingen wenselijk zijn. Het idee van dit 
beeldkwaliteitskader is dat er een blijvende discussie 
moet ontstaan tussen ondernemers over ruimtelijke 
kwaliteit. Zo ontstaat een kwaliteitscultuur en zal het 
steeds minder nodig zijn om te werken met “norma-
tieve regels”.

Uiteindelijk zal er waar het bouwvergunningen aan-
gaat ook een welstandstoets moeten plaatsvinden. 
Door de cultuur binnen het terrein, dat er een kwa-
liteitsdiscussie gevoerd wordt, is de verwachting dat 
de welstandstoets slechts nog een formaliteit zal zijn. 

Ons voorstel is dat als een ondernemer wil gaan bou-
wen of verbouwen of aanpassingen wil uitvoeren aan 
de buitenruimte dat hij deze zichtbaar en voorstelbaar 
maakt door een goede fotovisualisatie van de situatie.  
Een fotovisualisatie maakt de situatie zichtbaar in de 
ruimtelijke context van het terrein. 

7



Ondernemersavond 18-02-2015



9

1.4 Leeswijzer

Het beeldkwaliteitskader is een compact document 
waarin op enkele thema’s wordt in gegaan op de 
ambitie die hier geldt, worden ter inspiratie enkele 
beelden getoond van de gewenste richting en worden 
“spelregels” omschreven. De ambitie en de inspiratie 
verbeelden de gewenste richting. De spelregels geven 
het “hardere” deel van het beeldkwaliteitskader weer, 
waaraan initiatieven getoetst zullen worden. Er moet 
steeds ruimte bestaan voor maatwerk.
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De hoofdstructuur van het Panhuis beter begeleiden 
door bomen.

‘Ambitie’
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15

De Hogeveldseweg krijgt een eenzijdige 
beplanting langs de bestaande watergang.

Aan de Panhuizerweg zal in overleg met 
de ondernemers gekeken worden waar 
bomen toegevoegd kunnen worden zon-
der dat dit de expeditie of het parkeren 
frustreert.

Waar mogelijk worden rondom parkeer-
vakken (steekparkeren) hagen geplant.

‘Spelregels’
Er worden bomen geplant langs de hoofdwegen waar dit mogelijk is.
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Uitsnede: verschil in verhardingsmaterialen

2b verharding
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De verharding in de openbare ruimte zal over het 
gehele terrein uniform worden.

‘Ambitie’
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De wegen bestaan uit asfalt.

Kruisingsvlakken hebben een rode kleur om de atten-
tie te verhogen.

‘Spelregels’

De asfaltweg wordt begeleid door een (rabat) strook 
bestaande uit een rode klinker.

21
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3 Sturing op buitenruimte, 
privé

3a groen
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De aanleg en het onderhoud van groen op de eigen terreinen 
is niet afdwingbaar, maar wel wenselijk. Toevoegen van 
groen op de buitenruimte van de bedrijfspercelen versterkt 
namelijk de kwaliteit van het gehele bedrijventerrein, mits 
er afstemming is in de aard van het groen. Om te zorgen 
dat de kwaliteit goed blijft is professioneel onderhoud 
noodzakelijk. Ondernemers organiseren dat dit onderhoud 
collectief kan plaatsvinden. 

‘Ambitie’
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Waar mogelijk worden hagen geplant op de percelen 
tussen panden en parkeervakken. Het is belangrijk 
dat er één soort haag wordt gekozen, omdat dit de 
samenhang versterkt. Taxus is een goede harde soort 
die weinig onderhoud vraagt.

Het is ook voorstelbaar dat hagen worden geplant 
als erfafscheiding. Ook hier geldt de spelregel dat er 
voor het gehele terrein één soort wordt gekozen om 
samenhang te bevorderen.

Het plaatsen van bomen in bakken versterkt ook het 
groene karakter van het terrein. Ondernemers zul-
len samen een keuze maken uit een bepaalde bak en 
boomsoort. Bakken zijn eenvoudig verplaatsbaar.

Groene hoeken op bedrijfspercelen versterken de uit-
straling van het Panhuis. Het is aan de ondernemer 
of dit passend is bij het bedrijf. De inrichting moet 
robuust zijn en goed worden onderhouden.

‘Spelregels’
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3b verharding
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Afstemming in kleurgebruik van de buitenruimte op de 
bedrijfspercelen verstekt de samenhang. Omdat het gebruik 
van de buitenruimte steeds heel uiteenlopend is, zijn 
verschillende materialen logisch en praktisch.

‘Ambitie’
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Verharding op de bedrijfspercelen is grijs van kleur. 
Dit kan een elementenverharing in klinkers zijn of be-
ton of asfalt. Het gebruik dicteert het materiaal.

Bij elementenverharding heeft een eenvoudige ro-
buuste klinker (keiformaat) in elleboogverband de 
voorkeur.

‘Spelregels’
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Overzicht hekwerken het Panhuis

3c hekwerk
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Hekwerken zijn soms noodzakelijk om het terrein te 
beveiligen. Afstemming versterkt de samenhang op het 
terrein.

‘Ambitie’
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Waar hekwerken niet nodig zijn moet kritisch gekeken 
worden of het niet beter is ze weg te halen.

Waar hekwerken nodig zijn en vernieuwd worden, 
wordt gekozen voor een donker antraciet hekwerk. 
Bij kleinschalige aanpassingen aan bestaand hek-
werk kan worden gekozen voor aansluiting op de be-
staande karakteristiek. Het is aan de ondernemer welk 
type (mits donker antraciet) bij vernieuwing gekozen 
wordt, echter afstemming is wenselijk. Het zou mooi 
zijn als geleidelijk aan er 1 type ontstaat.

‘Spelregels’

39
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4 Sturing op reclame en 
herkenning



‘S
itu

at
ie

 ’



4343
Het is de ambitie om terughoudend te zijn met reclame 
en herkenningsmiddelen. Afstemming van de middelen 
versterkt de kwaliteit van het terrein.

‘Ambitie’
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‘Spelregels’
Panden worden aangeduid 
met een standaard huis-
nummerbord aan de gevel.

Promotievlaggen verleven-
digen het beeld. Er wordt 
gekozen voor 1 type vlag 
en mast. Ondernemers 
zijn zelf waakzaam over de 
kwaliteit van de vlaggen. De 
vlaggen worden geplaatst 
nabij de hoofdingang. Per 
pand zijn maximaal 4 vlag-
gen toegestaan.

Reclameborden aan de 
gevel zijn toegestaan. 
Gevelreclame mag een 
oppervlak tussen 5%-15% 
van het geveloppervlak 
hebben,maatwerk passend 
bij de aard van het bedrijf. 
Bij de plaatsing dient 
tevens rekening gehouden 
te worden met het ritme en 
belijning in de gevel.

In de buitenruimte worden 
geen naamsaanduidingen 
of reclameborden ge-
plaatst. Omdat op het ter-
rein al naamsverwijzingen 
met richtingaanwijzers zijn 
geplaatst, is een naamsaan-
duiding anders dan op de 
gevel niet noodzakelijk.

LED verlichting en reclame. 
De ontwikkeling op het vlak 
van LED verlichting gaat 
razendsnel. Hierin zien 
ondernemers kansen om 
uiting te geven aan hun 
bedrijf. Op dit onderwerp 
moet nog beleid geformu-
leerd worden. Dit zal te zij-
ner tijd toegevoegd worden 
aan het kwaliteitskader.





47

5 Beeldkwaliteit panden en 
supersize

5a beeldkwaliteit panden
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De uitstraling van de panden bepaalt de kwaliteit van 
het gehele terrein. Het is de ambitie dat er eenvoudige 
doelmatige panden worden gerealiseerd. De wens is om 
de kleur van panden op elkaar af te stemmen, waarbij voor 
de hallen als hoofdkleur gekozen is voor grijze tonen en 
antraciet. Naast de terughoudendheid is duurzaamheid van 
belang, waarmee bedoeld wordt dat de uitstraling ook lang 
hoogwaardig blijft. 

Op enkele plekken is een bijzondere uiting en meer expressie 
op zijn plaats, we vatten dit onder het begrip supersize.

‘Ambitie’
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Voor de gevels gaat de keus uit naar een eenvoudige, 
moderne uitstraling. De hoofdkleur van de hallen is 
grijs of antraciet. Het is de wens dat langzaam aan 
de kakofonie aan kleuren op het terrein wordt terug-
gedrongen. Dit geldt voor nieuwbouw en (grootscha-
lige) verbouw, kleinschalige aanbouwen of aanpassin-
gen mogen aansluiten op de bestaande karakteristiek.

‘Spelregels’
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Dit onderwerp vraagt wat extra toelichting. De ambitie op het Panhuis is om de 
kwaliteit van de uitstraling van de panden te verhogen. Daarbij is de richting modern, 
terughoudend en eenvoudig. Als hoofdkleur wordt gekozen voor grijs en antraciet. 
Als we ons voorstellen dat alle panden in die richting zouden worden ontwikkeld, 
dan ontstaat een net en verzorgd terrein. Maar tegelijkertijd ook een beetje saai en 
anoniem. 
Met het idee supersize dagen we ondernemers uit op een creatieve wijze uiting te 
geven aan het zichtbaar maken van hun product of bedrijfsproces. Het gebouw is 
daarmee niet een neutrale verpakking van het bedrijf, maar een verlengstuk van het 
bedrijf. Het gebouw laat zien wat er gebeurt, brengt een sfeer naar buiten. Supersize 
kent wel enkele spelregels om er voor te zorgen dat het geen “kermis” of “platte 
reclame” wordt.

5b supersize
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Supersize is een artistieke toevoeging of geveldek-
kend onderdeel van de architectuur. Het is dus niet 
aan of op de bestaande gevel geplakt. Deze kans ligt 
vooral bij nieuwbouw van bedrijfspanden.

Daarbij is het de uitdaging aan de architect om een 
abstractie of uitvergroting te maken van de bedrijfs-
naam,  het product of het proces.

Supersize, het woord zegt het al, is groot en bij voor-
keur volledig geveldekkend. Het vormt de gevel.

Supersize beoogt vooral een sfeer over te brengen.

Er mag tekst gebruikt worden, de moet echter terug-
houdend gebruikt worden. Tekst is niet gericht op 
directe reclame of aanduiding van een aanbieding of 
verkoopprijs.

Supersize mag buiten het gevelvlak treden, echter 
beperkt (5% van gevelvlak) zowel in hoogte als zijde-
lings. Voor de hoogte is natuurlijk het bestemmings-
plan maatgevend.

Supersize is in principe alleen toepasbaar op indivi-
duele panden, tenzij de aaneengeschakelde panden 
behoren tot hetzelfde bedrijf.

De uiting moet duurzaam van aard zijn. De onderne-
mer moet aannemelijk maken dat de uiting niet snel 
verslijt. Bij volledige nieuwbouw, waarbij het onder-
deel is van de architectuur is dit vanzelfsprekend ge-
borgd. Het aspect duurzaamheid speelt vooral een rol 
bij gevelaanpassingen / toevoegingen.

‘Spelregels’
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