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1. CONTEXT EN VISIE
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Situatie

Tappersheul

Tappersheul III: 
Gewenste uitbreiding 
bedrijventerrein met 3 ha. 

Historisch centrum 
Oudewater

Zone met 
sportvoorzieningen en 

volkstuinen

VEENWEIDELANDSCHAP
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B
estaande landschapsstrook

Situatie

Tappersheul

Zone met sportvoorzieningen 

en volkstuinen
Iepenw

eg

Uitbreiding bedrijventerrein 
het landschap in

Bestaande landschapszone 
schuift op
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Uitgangspunten

Het accentueren van de kop van 
het gebied

Een goede (groene) rand richting 
het landschap met recreatieve 
zone

Een onderscheid tussen de 
bedrijfszone en een meer 
recreatieve/sportzone door 
middel van een groene 
tussenstrook bij het Toleind

Verbeteren ontsluiting 
Tappersheul
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Situatie

Iepenweg met 
vrachtwagenparkeren, 
geen aantrekkelijk profiel

Tappersheul heeft geen 
relatie met het landschap, 
groen voornamelijk gericht 
op afscherming

Beperkte toegankelijkheid 
parkzone (niet toegankelijk 
vanaf Tappersheul)
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Landschappelijke inpassing

Uitgangspunten 

Groen, representatief profiel Iepenweg 
zonder vrachtwagenparkeren

Benutten bestaande groenstructuur 
voor geleding van het plan en behoud 

landschappelijke waarde

Open zichtlijnen het 
landschap in
(+ evt toegang)

Een nieuwe ecologische 
landschapszone

Zoveel mogelijk 
behoud bestaande 
waterstructuren

Groene afscherming 
van bedrijven naar het 
landschap



9

Groen profiel Iepenweg

Tussen de nieuwe kavels en de rand van de 
Iepenweg wordt een groenzone van 20 m 
aangehouden. 
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Te verwijderen water:4946 m2

Oppervlakte kavels: 33.468 m2
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Te verwijderen water:6565 m2

Door toevoegensportvoorzieningenPROFIELEN

Iepenweg bestaand

Iepenweg nieuw

Profiel dwarswegen

Profiel groen scherm
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*westzijde profiel wordt bekeken in 
het kader van de revitalisering
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Profiel dwarswegen: zichtlijnen het landschap in
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Te verwijderen water:6017 m2

Oppervlakte kavels: 33.468 m2

1313.144013

Oppervlakte wegen/stoepen: 3138 m2

1505.97

Te verwijderen water:7636 m2

Door toevoegensportvoorzieningen

PROFIELEN

Iepenweg bestaand

Iepenweg nieuw

Profiel dwarswegen

Profiel groen scherm

5.0 6.02.0 6.5

19.5

3.0 3.06.0

3.0 3.06.0

Op de zichtlijnen het landschap in bevinden zich dwarswegen. Deze 
garanderen open zicht en toegang tot het achterliggende landschap. 
Daarnaast ontsluiten ze de tussenliggende kavels met een minimum aantal 
inritten aan de Iepenweg.

Deze wegen vormen het verlengde van de bestaande Wilgenweg, 
Elzenweg en Populierenweg, met dezelfde breedte van 19,5 - 20 m. 

Wilgenweg

Elzenweg

Populierenweg
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Groene afscherming

739.38 844.16 707.20
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Te verwijderen water:6017 m2

Oppervlakte kavels: 33.468 m2

1313.144013

Oppervlakte wegen/stoepen: 3138 m2

1505.97

Te verwijderen water:7636 m2

Door toevoegensportvoorzieningenPROFIELEN

Iepenweg bestaand

Iepenweg nieuw

Profiel dwarswegen

Profiel groen scherm

5.0 6.02.0 6.5

19.5

3.0 3.06.0

3.0 3.06.0

kavel landschapszone

landschapszonekavel
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Het zicht op de bedrijfskavels vanuit het landschap en de nieuwe 
parkzone wordt afgeschermd door middel van een groene wal of strook. 
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Landschapszone

Wandelroute

Optionele verbinding

Zichtlijn het landschap in

Paddenpoelen

Grasland ingericht 
voor heikikker

Schanskorf

Struweelbeplanting

Boomgaard

Sloten met 
natuurlijke oevers

Knotbomen

Bosje

‘Eetbare zone’

Groene bufferstrook tussen 
sport- en bedrijvenzone

Streekeigen 
groene wal

De landschapszone aan de oostzijde 
van de kavels kent zowel ecologische als 
recreatieve functies. Daarnaast dient het 
groen, en met name de groene wal als 
visuele afscherming van het bedrijventerrein. 

De doorgetrokken groenstrook tussen de 
bedrijven- en de sportzone sluit aan bij 
het plan Eetbaar Oudewater. Een nadere 
uitwerking van de invulling en beplanting 
volgt.  
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Wandelroute

Bestaande wandelroute en bruggen Opzet nieuwe route en bruggen Referenties bruggen

Wandelroute

Optionele verbinding

Nieuwe brug (8)

De precieze plaatsing en het type van de 
bruggen, alsook de toegankelijkheid voor 
onderhoudsvoertuigen wordt nog verder 
uitgewerkt. 
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Een duurzaam bedrijventerrein

Groen in profielen als 
landschappelijk raamwerk

Waterberging en natuurlijke 
oevers

Diversiteit in beplanting en 
landschapstypen

Aandacht voor ecologie 
(e.g. heikikker & ransuil)



2. STEDENBOUWKUNDIGE OPZET
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Uitgangspunten bebouwing
Het uitgangspunt voor de beeldkwaliteitsregels is 
dat er een gevarieerd profiel ontstaat met variatie 
in bebouwingshoogte. De bebouwing vormt geen 
aaneengesloten blok van gevels, maar wordt onderbroken 
door openingen en doorzichten van wisselende 
afmetingen. 

Vanuit de landschapszone vormt het groen een visuele 
buffer tussen de bebouwing en het landschap. 

Zichtlijn door 
dwarsweg

Bebouwing geen 
aaneengesloten wand

Variatie in 
bebouwingshoogte

Natuurlijke oevers Struweel

Knotbomen Groene wal
Boomgaard
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Stedenbouwkundige opzet

IEPENWEG

Ontsluiting via 
dwarswegen

Parkeren op eigen terrein, 
groen in de openbare ruimte Hekwerken niet geplaatst

voor representatieve hoek

Representatief profiel Iepenweg; 
bebouwing op erfgrens

Groene daken

Behoud bestaande 
waterstructuur

Representatieve hoek gebouw, 
oriëntatie op Iepenweg en dwarsweg
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Stedenbouwkundige opzet

Blok A: 5300 m2

Blok B: 5150 - 7725 m2 

Blok C: 10.200 m2

Blok D: 3500 - 5250 m2

Blok E: 4950 m2

Bebouwing als één volume

Totaal te realiseren: 30.000 m2



3. BEELDKWALITEITSPLAN
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Regels beeldkwaliteitsplan 

Voor het beeldkwaliteitsplan wordt onderscheid gemaakt tussen 
de verschillende blokken A t/m E en tussen kavels tot en met 
2000 m2 en groter dan 2000 m2. 

• Blok A kent een speciale positie aan de noordkop, niet gelegen 
aan de bestaande Iepenweg.

• Blok E kent ook afwijkende regels. Dit blok wordt bestemd 
voor meerdere kleine bedrijven waarbij de bebouwing dient te 
bestaan uit één volume.

Hoofdaspecten:
1. Ontsluiting
2. Volume
3. Situering & oriëntatie
4. Erfafscheiding 
5. Materialisatie en kleurgebruik
6. Duurzaamheid
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1. Ontsluiting

De ontsluiting gebeurt via de nieuwe dwarswegen 
(verlengde van Elzenweg, Wilgenweg en 
Populierenweg). De inrit bevindt zich bij voorkeur zo 
dicht mogelijk bij de Iepenweg. 

A

B

C

D

E

Zoekgebied
sportvoorzieningen

Parkeren
• Zowel het parkeren van medewerkers en 

bezoekers, als het laden en lossen van goederen 
vindt op het eigen terrein plaats. 

Het noordelijke kavel van blok A is een uitzondering. 
Deze kan ook deels ontsloten worden via de 
bestaande kavel. 

Een tweede ontsluiting voor expeditieverkeer is 
mogelijk bij eventuele verlenging van de dwarswegen. 

Wanneer voor een kavel geen directe ontsluiting 
via een dwarsweg mogelijk is, dan wordt de kavel 
rechtstreeks via de Iepenweg ontsloten. Het doel is 
om het aantal ontsluitingen via de Iepenweg tot een 
minimum te beperken. 
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2. Volume

Volume
• De bebouwing op de kavel bestaat uit één volume voor  

kavels tot en met 2000 m2. Er zijn geen bijgebouwen 
toegestaan. 

• Bij kavels groter dan 2000 m2 is een verschil tussen het 
hoofdvolume en een losstaand kantoorgebouw toegestaan. 
Er zijn geen andere bijgebouwen toegestaan. 

• De bebouwing op Blok E bestaat uit één volume (mogelijk 
een bedrijfsverzamelgebouw). 

E
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Bouwhoogte
• Voor kavels tot 2000 m2 geldt een minimale 

bebouwingshoogte van 7,5 meter en een maximale 
bebouwingshoogte van 12 meter. 

min. 7,5 m
max 12 m

min. 7,5 m
max 15 m

• Voor de blokken A en E geldt een maximale 
bebouwingshoogte van 8 meter. 

max. 
8 m

2. Volume

• Voor kavels groter dan 2000 m2 geldt een minimale 
bebouwingshoogte van 7,5 meter en een maximale 
bebouwingshoogte van 15 meter. 

A E
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3. Situering & oriëntatie

Bebouwingspercentage
• De bedrijfskavel dient minimaal voor 40% bebouwd te 

worden en mag maximaal voor 80% bebouwd worden.

40-80%

• De branches logistiek en afvalverwerking 
kunnen vrijgesteld worden van het minimum 
bebouwingspercentage indien het bedrijf zorg draagt voor 
ruimtelijke en landschappelijke inpassing (schanskorven, 
poorten, groen, e.d.).
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3. Situering & oriëntatie
Situering en oriëntatie
• De kavels gelegen aan de noord- of zuidzijde van een 

blok (de noordzijde van blok A uitgezonderd), dienen 
de bebouwing te plaatsen op de aangegeven rode 
hoekpunten. Deze hoek bevindt zich altijd op de erfgrens 
aan de kant van de Iepenweg en maximaal 11 meter vanaf 
de noord- of zuidgrens van de kavel. 

• De hoek dient voor minimaal 12 m bebouwd te worden.
• Voor deze hoek bevindt zich een optionele zone van 

maximaal 11 meter vrije ruimte voor entree en parkeren, 
met uitzondering van de zuidkant van blok D. Hier moet de 
hoek altijd precies op de erfgrens staan. 

• Als een blok bestaat uit één enkel kavel is het toegestaan 
slechts één van de twee aangegeven hoeken te 
bebouwen. 

• Bij Blok E wordt de bebouwing los van de hoeken, centraal 
op de kavel geplaatst. 

D

E

Bebouwde hoek direct op de erfgrens

Mogelijke opzet blok E

Bebouwde hoek teruggelegd met ruimte voor entree en parkeren

max.
11 m
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3. Situering & oriëntatie

Representativiteit
• De beschreven hoek dient een representatieve uitstraling 

te hebben. Dit houdt in dat er sprake is van een 
herkenbaar en consequent uitgewerkt ontwerpconcept 
met een samenhangende gevelindeling en duurzame 
materialisering. 

• Minimaal 25% van dit geveloppervlak bestaat uit 
raampartijen. Indien het bedrijf een kantoorgebouw of 
andere publieke functie heeft, wordt deze op de hoek 
geplaatst. 

Referentiebeelden representatieve hoek
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4. Erfafscheiding

• Als hekwerk dient gebruik te worden gemaakt van het 
Heras spijlenhekwerk type ‘Athos’ in de kleur antraciet 
(RAL 7016).

• Aan de oostziide van de kavels (de kant van de 
landschapszone) dient gebruik te worden gemaakt 
van het Heras staalmathekwerk ‘Pallas light’ in de kleur 
antraciet (RAL 7016) en begroeid met hedera. 

• Maximale hoogte van de hekwerken is 2,5 m. 

• Hekwerken mogen niet in de zone vóór de representatieve 
hoek worden geplaatst. 

• Hekwerken worden bij voorkeur geplaatst op de gevellijn of 
op de erfgrens. 

Heras hekwerk ‘Athos’

Heras hekwerk ‘Pallas light’, begroeid met hedera
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5. Materialisatie & kleurgebruik

Kleurgebruik
• De gevel van de bebouwing wordt uitgevoerd in 

neutrale grijstinten (zie voorbeeld palet) en eventueel 
hout. Lichtgrijs tot donkergrijs is mogelijk, met 
uitzondering van zeer licht grijs (i.v.m. verkleuring).  

Materialisatie
• Er wordt gebruik gemaakt van materialen die ook 

op lange termijn hun kleur en uitstraling behouden. 
Mogelijke opties zijn baksteen, aluminium, natuursteen, 
staal of plaatmateriaal.

• Hout of een baksteen plint kan worden gebruikt om de 
parcellering te benadrukken en tactiliteit aan de gevel 
toe te voegen (zie referentiebeelden).  

Reclameuitingen
• Gevelreclame mag alleen aan de gevel en niet boven 

op de gevels aangebracht worden. De reclame maakt 
onderdeel uit van het gebouwontwerp en bevindt zich 
in de hoek van de gevel.

• De vormgeving en toepassing van reclameuitingen is 
terughoudend. Voor het gebouw mogen maximaal 3 
reclamevlaggen worden geplaatst. 

Referentiebeeld hout om parcellering te benadrukken

Referentiebeeld baksteen plint Referentiebeelden gevelreclameReferentiebeeld kleurgebruik
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6. Duurzaamheid

Daken
• De daken worden verplicht ingevuld als groen- of 

sedumdak. 

• Zonnepanelen op daken worden gestimuleerd, wel 
altijd in combinatie met een groen- of sedumdak. 

Referentiebeelden:
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Totaalkaart

Zoekgebied
sportvoorzieningen


