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UITGIFTECATEGORIEËN
UITGIFTECATEGORIEËN
zichtlocaties € 185 p/m2
middenterrein € 165 p/m2
buitenranden € 145 p/m2
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MILIEUCATEGORIEËN
MILIEUCATEGORIEËN
bedrijf t/m categorie 2
bedrijf t/m categorie 3.1
bedrijf t/m categorie 3.2
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BOUWHOOGTES
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BOUWHOOGTES
max. 30 meter
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BEELDKWALITEIT
BEELDKWALITEITSPLAN

ALGEMENE TOETSINGSCRITERIA

AANVULLENDE CRITERIA ZICHTLOCATIES

PLAATSING

• D
 e representatieve functies zijn naar de openbare weg / straat
gericht. Als meerdere zijden van een gebouw aan een hoofdweg
liggen, moeten al deze zijden een representatieve uitstraling
hebben.
• Kantoor aan de straatzijde.

• Bedrijven vestigen zich in deze zone primair aan de snelweg
A1. Representatieve functies komen zoveel mogelijk aan deze
zichtzijde.
• Aan de zichtzijde zijn hoogteaccenten toegestaan.
• Aan de zichtzijde mag er geen opslag zijn, tenzij het
bouwkundig is afgeschermd en onderdeel is van het
bedrijfsgebouw.

VORM

• Geen

blinde gevels langs straten of openbare ruimte. Als meer
zijden aan een weg of straat liggen geldt deze regel alleen voor
de zijden langs de hoofdweg.
• Het kantoor is qua uitstraling anders en representatiever dan
omringende gebouwen of bouwdelen op het perceel.

• De kavelinrichting en de compositie van de bouwdelen dragen
bij aan het totaalbeeld van bedrijfsgebouwen in een groene
setting.
• Het groen op de kavel is zoveel mogelijk geconcentreerd, zodat
er geen snippergroen ontstaat.

DETAILLERING

• B
 estaande detaillering van een bedrijfsgebouw vormt het
uitgangspunt bij verbouwingen. Verbouwingen sluiten aan bij
het pand.

• Aan de zichtzijde hebben de gevels van bedrijfsgebouwen een
verticale geleding/indeling.

KLEURGEBRUIK

• F
 elle kleuren zijn toegestaan tot maximaal de helft van het
geveloppervlak.

• De hoofdkleur van een bedrijfsgebouw op een zichtlocatie moet
een rustige tint zijn.

DUURZAAMHEID

• In de vormgeving van het pand en/of het gebruikte
bouwmateriaal wordt zichtbaar aandacht besteed aan duurzaam
bouwen.
• De gemeente Deventer hanteert natuurinclusief bouwen
als uitgangspunt bij alle op te richten bouwwerken. In
inspiratiebrochure op www.A1bedrijvenparkdeventer.nl/
duurzaamheid lees je hier meer over.

KAVELINRICHTING
• De bouwhoogte is, afhankelijk van de zone, maximaal 8 meter tot maximaal
30 meter.

3 METER
3 METER

• Het bebouwingspercentage is maximaal 75% van de kavel.

• De bebouwing begint minimaal 5 meter van de weg en minimaal 3 meter vanaf de
overige perceelsgrenzen.
• De terreininrichting is passend bij het materiaalgebruik en de kleur van de
openbare ruimte.
• De kavels worden afgescheiden met een spijlenhekwerk in de rooilijn of op de
erfgrens, kleur: zwart (RAL: 9005).
• Aan de achterzijde van de kavel is het hekwerk begroeid met groen.
• De maximale inritbreedte is 10 meter en er zijn maximaal 2 inritten aan de
voorzijde van het perceel.
• De voorkeur gaat uit naar gecombineerde toegangen.

• Minimaal 50% van het terrein voor de voorgevelrooilijn heeft een groene inrichting.
• De gemeente geeft het (bouw)peil voor uw pand aan.
• Hemelwater moet op eigen terrein geïnfiltreerd worden in de bodem. De
bergingsvoorziening moet, op basis van huidige gemeentelijke beleid en afspraken
klimaatadaptatie, een inhoud hebben van 20 mm. Dit is gerekend over het totale
verharde oppervlak van de kavel (dus dakoppervlak en terreinverharding). De
bergingsvoorziening moet binnen 24 uur weer leeg zijn d.m.v. infiltratie in de
bodem. Een eventuele overstort van de infiltratievoorziening naar de openbare
ruimte moet via maaiveld plaatsvinden.

5 METER

• Om parkeeroverlast te voorkomen wordt er geparkeerd op eigen terrein.

MIN. 50% GROEN

MAX. 10 METER
(MAXIMAAL
2 INRITTEN)

HET BEBOUWINGSPERCENTAGE IS MAXIMAAL 75% VAN DE KAVEL.

VOORGEVEL
ROOILIJN

AANTEKENINGEN

CONTACT
 ilt u meer informatie over de
W
vestigingsmogelijkheden op A1
Bedrijvenpark Deventer? Dan kunt u
contact opnemen met accountmanagers:
Theo van Raaij
tbfg.van.raaij@deventer.nl
06-51 69 60 23
Anníka van Loon
a.van.loon@deventer.nl
06-57 55 79 24
De informatie, zoals de kaarten en de tabel,
die in dit kavelpaspoort wordt gebruikt kan
afwijken van het op dit moment geldende
bestemmingsplan en het beeldkwaliteits
plan. Zowel het beeldkwaliteitsplan
als het bestemmingsplan vindt u op
WWW.A1BEDRIJVENPARKDEVENTER.NL

