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1. Kavelpaspoorten

2

1

3

4

Kaveltypes
1 middenkavels
2 hoekkavels
3 entreekavels
4 Q kavels
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1.1 middenkavels

De middenkavels liggen aan de zijstraten en niet aan de
hoofdstructuur. Zij hebben slechts een gevel aan de openbare ruimte
en daardoor slechts een gevel die representatief dient te zijn. Wel is
het van belang om een zekere mate van samenhang te creëren tussen
de verschillende gebouwdelen en eventuele losse bouwwerken.
Regels
Representatieve zijde: zijstraat
Extra aandacht:		
geen
Inspiratie
De ontwerp aandacht ligt op de gevel langs de zijstraat en het creëren
van een samenhangen tussen de verschillende gebouwdelen en
eventuele losse bouwwerken.
Om tot een zekere detaillering te komen langs de zijstraat wordt de
architect uitgedaagd om in deze gevel voldoende gevelopeningen te
maken en de gevel een zekere plasticiteit mee te geven. Daarnaast

kan de afwijkingsmogelijkheid worden gebruikt om geveldelen en
entreepartijen 2 meter buiten de rooilijn te bouwen. De gebouwentree
bevindt zich idealiter in de gevel aan de straatzijde.
Regels positie ontsluiting
De ontsluiting voor auto’s en voetgangers vindt plaats vanaf de
zijstraat. Voor meer regels over de systematiek van de inrit zie het
hoofdstuk over de kavel.
Regels bouwvlak (afstand tot erfgrens)
Achter-/zijkanten:		
2,50 m calamiteitenzone
Voorkant:			
12,0 m parkeerzone
Regels bebouwingspercentage
Percentage:
		
min. 50% en max. 60% bebouwd
Vrijstelling:			
max. 80% (zie bestemmingsplan)
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1.2 hoekkavels

De hoekkavels zijn de kavels die met een zijde aan de hoofdstraat /
het spoor / de middenweg grenzen en met een zijde aan een zijstraat.
De ontsluiting voor auto’s vindt plaats vanaf de zijstraat. Door de
tweezijdige ligging aan de openbare ruimte hebben deze kavels
twee representatieve zijden. Een accent op de hoek zorgt voor een
gebouwvolume dat vanuit beide straten te ervaren is.
Regels
Representatieve zijden: hoofd-/spoorstraat en zijstraat
Extra aandacht:		
creëren accent op de hoek
Inspiratie
Om tot een zekere detaillering te komen langs de hoofdstraat danwel
het spoor wordt de architect uitgedaagd om in deze gevel voldoende
gevelopeningen te maken en de gevel een zekere plasticiteit mee te
geven. Daarnaast kan de afwijkingsmogelijkheid worden gebruikt om
geveldelen en entreepartijen 2 meter buiten de rooilijn te bouwen.

De architect wordt uitgedaagd om de gevels van beide zijden
grenzend aan het openbaar gebied staan parallel aan de erfgrens te
bouwen, ook wanneer de beide zijden niet haaks op elkaar staan, en
de hoekverdraaiing die dit oplevert op enkele kavels op te lossen in
het bouwvolume.
Regels positie ontsluiting
De ontsluiting voor auto’s vindt plaats vanaf de zijstraat. Voor meer
regels over de systematiek van de inrit zie het hoofdstuk over de
kavel. Voor de kavels langs de hoofdstraat (de Vaandeldrager) kan
voor voetgangers eventueel een extra entree worden gemaakt. Voor
de kavels langs het spoor / de middenweg kan er langs de zijkant
van de kavel ook een volwaardige tweede entree (dus ook voor
gemotoriseerd verkeer) worden gemaakt.

De gebouwentree bevindt zich idealiter rondom de hoek zodat deze
vanuit beide straten te ervaren is.
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Regels bouwvlak (afstand tot erfgrens)
Achter-/zijkant aan kavel:
2,50 m calamiteitenzone
Voorkant:			
12,0 m parkeerzone
Zijkant aan hoofdweg/spoor:
7,00 m tuinzone
Regels bebouwingspercentage
Percentage:
		
min. 50% en max. 60% bebouwd
Vrijstelling:			
max. 80% (zie bestemmingsplan)
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1.3 entreekavels

De Vaandel kent twee entreekavels. Deze bevinden zich achter de
Q kavels en grenzen verder aan de hoofdweg en de zijstraat. Door
de lage bebouwing op de Q kavel is de bebouwing op de kavel
in het zicht vanaf de Westfrisiaweg. De kavel is vergelijkmaar met
de standaard hoekkavel maar grenst in plaats van met twee, met
drie zijden aan de openbare ruimte. Het gebouw op de kavel heeft
hierdoor drie representatieve zijden. De hoofdentree bevindt zich aan
de zuidzijde (tegenover de Q kavel) met eventueel een secundaire
entree aan de noord- (achter-)zijde. Extra aandacht dient besteed
te worden aan de gevels die zich in het zicht van de Westfrisia- en
de hoofdweg bevinden. Een accent op de hoek zorgt voor een
gebouwvolume dat vanuit beide kanten te ervaren is.
Regels
Representatieve zijde: zijde Q kavel, hoofdweg, zijstraat
Extra aandacht:		
creëren accent op de hoek tussen hoofdweg
			
en zijde Q kavel
Inspiratie
De ontwerp aandacht ligt op de gevel langs de zijstraat en het creëren
van een samenhangen tussen de verschillende gebouwdelen en
eventuele losse bouwwerken.
Om tot een zekere detaillering te komen langs de hoofdweg, zijstraat
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en tegenover de Q kavel wordt de architect uitgedaagd om in deze
gevel voldoende gevelopeningen te maken en de gevel een zekere
plasticiteit mee te geven. Daarnaast kan de afwijkingsmogelijkheid
worden gebruikt om geveldelen en entreepartijen 2 meter buiten de
rooilijn te bouwen. De gebouwentree bevindt zich idealiter in de gevel
tegenover de Q kavel.
Regels positie ontsluiting
De hoofdontsluiting voor auto’s vindt plaats vanaf de zuidzijde (straat
langs Q kavel). Er kan een tweede entree voor laden en lossen
worden gemaakt aan de zijstraat (achterzijde). Omdat er geen
bomen staan aan de noord/zuidzijde van de kavel is het niet nodig
om de systematiek voor inritten toe te passen. Voor voetgangers kan
eventueel een extra entree worden gemaakt vanaf de hoofdstraat.
Regels bouwvlak (afstand tot erfgrens)
Zijkant aan kavel:		
2,50 m calamiteitenzone
Voorkant aan Q kavel:		
10,0 m parkeerzone
Achterkant aan zijstraat:		
12,0 m parkeerzone
Zijkant aan hoofdweg:		
7,00 m tuinzone
Regels bebouwingspercentage
Percentage:
		
min. 50% en max. 60% bebouwd
Vrijstelling:			
max. 80% (zie bestemmingsplan)
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1.4 Q kavels

Er bevinden zich 2 Q kavels in de Vaandel. De Q-kavels, op de
kwadranten rondom de rotonde hebben programmatisch gezien een
relatie met de Westfrisiaweg en/of dienen als publieksfunctie voor het
bedrijventerrein als geheel. Gedacht kan worden aan een tankstation,
een lunchroom etc. De bebouwing van deze kavels heeft het karakter
van paviljoens zodat ze los in de ruimte staan en geen wand vormen.
Daarnaast garandeert een paviljoen-achtige opzet de alzijdige
oriëntatie en alzijdige representatie die op deze kavel nodig is.
Regels
Representatieve zijde: alle zijden
Extra aandacht:		
paviljoen-achtige uitstraling
Inspiratie
De ontwerp aandacht ligt op alle gevels.
Om tot een zekere detaillering te komen langs de Westfrisiaweg
danwel de hoofdweg wordt de architect uitgedaagd om in deze
gevel voldoende gevelopeningen te maken en de gevel een zekere
plasticiteit mee te geven. Daarnaast kan de afwijkingsmogelijkheid
worden gebruikt om geveldelen en entreepartijen 2 meter buiten de

rooilijn te bouwen. Er wordt voor deze kavel geen voorkeur gegeven
aan een bepaalde positie van de gebouwentree.
Regels positie ontsluiting
De ontsluiting voor auto’s en voetgangers vindt plaats vanaf de
zijstraten; aan de noord- en/of westkant van de kavel. In voorkomend
geval kan bv. voor de realisatie van een tankstation, met vrijstelling,
ook aan de hoofdweg een entree worden gemaakt. Door de losse
positie van de bomen is het niet nodig om de systematiek voor inritten
toe te passen. Voor voetgangers kan eventueel een extra entree
worden gemaakt vanaf de hoofdstraat.
Regels bouwvlak (afstand tot erfgrens)
Zijkanten:			
2,50 m calamiteitenzone
Hoofdstraat:			
6,90 m parkeer-/tuinzone (kavel west)
(i.a.o. entreekavel)		
5,60 m parkeer-/tuinzone (kavel west)
Regels bebouwingspercentage
Percentage:
		
min. 50% en max. 60% bebouwd
Vrijstelling:			
max. 80% (zie bestemmingsplan)
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2. Articulatie geveldelen

Articulatie bouwvolume aan hoofdweg / voetgangerspromenade

Articulatie bouwvolumeaan de zijstraat

-----

-- Rooilijn is vrij
-- Afwijkingsmogelijkheid gebruikt voor accent buiten bouwvlak
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De rooilijn bevindt zich op 7 m vanaf de erfgrens
Min. 50 van de rooilijn is bebouwd
Afwijkingsmogelijkheid gebruikt voor accent buiten bouwvlak
extra accent door terugspringen volume
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Het gebouw kan reageren op zijn omgeving door bijvoorbeeld het
accentueren van de entree, de hoek of de gevel. Accenturen kan door
middel van het aanbrengen van detaillering, een andere materialisatie
of het maken van openingen maar ook door het aanpassen van het
bouwvolume.
Een geveldeel, hoek of entree kan geaccentueerd worden door het te
laten inspringen of uitspringen of door het verhogen of verlagen van
bouwdelen.
De afwijkingsmogelijkheid kan gebruikt worden om verschillende
geveldelen te accentueren door deze buiten het bouwvlak te plaatsen.

Articulatie entree
-- Gebouwentree bevindt zich op of rond de hoek en is vanaf beide
straten te ervaren
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3. Detaillering
3.1 gevelopeningen
Ter ondersteuning van de sociale veiligheid en de ruimtelijke beleving
is het gewenst dat de gevels van de gebouwen openingen hebben
aan de zijdes grenzend aan de openbare ruimte. Deze openingen
bevinden zich op ooghoogte. De beglazing in de Vaandel mag niet
van het type spiegelglas zijn.
Mogelijkheden ramen / gevelopeningen
-- Ramen als uitsparingen
-- Ramen als onderdeel van het gevelpatroon (wrapping)
Referentiebeelden ramen / gevelopeningen

Géén blinde gevels langs de openbare ruimte

Ramen op ooghoogte

Ramen als uitsparingen

Ramen als onderdeel van het gevelpatroon
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3.2 draaiende delen
Per volume mag een steunkleur gekozen worden voor de draaiende
delen en/of panelen die ingezet worden als puivulling. Daardoor is het
mogelijk om bijvoorbeeld de kleuren van het eigen merk of logo te
gebruiken voor het gebouw.
Hieronder vallen bijvoorbeeld; (rol)deuren en luiken, zonwering,
panelen en schermen.

Referentiebeelden één kleur voor de draaiende delen / panelen

draaiende delen /
panelen
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3.3 kozijnen
De steunkleur mag worden doorgezet in de kozijnen, mits deze
aansluiten op de draaiende delen en/panelen. Is dit niet het geval dan
kan voor gekozen worden uit de hoofdkleur van het volume of uit een
gedempte kleur, zijnde: grijs, antraciet, zilver, metaal of houtkleurig.
3 opties voor de kleurstelling van de kozijnen
1.
2.
3.

Kozijnen in gedempte kleuren óf
Kozijnen in dezelfde kleur als het paneel óf
Kozijnen in dezelfde kleur als het volume

Referentiebeelden kozijnen

Gedempte kleuren
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Zelfde kleur als het volume
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Zelfde kleur als het paneel

3.4 buitenzonwering
Uit een oogpunt van duurzaamheid is het wenselijk om
buitenzonwering toe te passen. Het heeft de voorkeur dat deze
zonwerende constructies onderdeel zijn van de architectuur. Dit
kan bijvoorbeeld door de zonwering onderdeel te maken van het
(bewerkte) volume, in de vorm van een overstek of pergola, of door de
zonwering als paneel voor de ramen te plaatsen.
Mogelijkheden buitenzonwering
-- Als onderdeel van volume (bv. pergola / scherm)
-- Door middel van overstek
-- Direct op de raampartij (bv. luiken / lamellen)
Meer toepassingen van buitenzonwering zijn te zien in het
duurzaamheidhoofdstuk.

Referentiebeelden buitenzonwering

Als onderdeel van het volume

Door middel van overstek

Direct op de raampartij
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4. Parkeren
Parkeren
Het parkeren voor personeel en bezoekers dient op de eigen kavel
plaats te vinden. Dit mag overal op de kavel, met uitzondering van de
calamiteitenzone en de tuinzone. Het parkeren kan plaatsvinden op
maaiveld, maar kan ook gesitueerd worden op het gebouw of eronder.
-----

Op maaiveld voor / naast / achter het gebouw
Op maaiveld onder het gebouw
Op het gebouw
(Half) verdiept onder het gebouw

Er dient rekening te worden gehouden met een afstand van 2,5 meter
tot de zijdelingse perceelgrens in verband de ontsluiting in het geval
van calamiteiten.
Referentiebeelden parkeeroplossingen

In het hoofdstuk kaveltypes is per kaveltype specifiek aangegeven
welke ruimte op de kavel gebruikt kan worden voor parkeren.

Op maaiveld voor (naast / achter) het gebouw

Op het gebouw

Op maaiveld onder het gebouw

(Half) verdiept onder het gebouw
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5. Opslag
Opslag
De opslag van goederen vindt bij voorkeur plaats binnen het gebouw,
doch in ieder geval binnen de uiterste grenzen van het bouwvlak,
zoals weergegeven voor de verschillende kaveltypes. Daarnaast geldt
vanuit het bestemmingsplan de regel dat opslag op een afstand van
tenminste vijf meter van de erfgrens plaatsvindt.
-- Oplossen achter de uiterste gevellijn (binnen het bouwvlak), bij
voorkeur binnen het bouwvolume
-- Niet binnen een afstand van 12 meter tot de erfgrens zijstraat
-- Niet binnen de tuinzone (7 meter van erfgrens)
-- Niet binnen een afstand van 5 meter tot de erfgrens van een 		
buurerf

Opslag niet binnen 12 - 7 meter van erfgrens

Inspiratiebeeld - opslag opgelost binnen het volume
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