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Het plangebied



1.1 ACHTERGROND

Kleine Hoeven is een nieuwe bedrijventerreinontwikkeling voor lokale
bedrijvigheid aan de oostzijde van de kern Reusel. Het bedrijventerrein
wordt in twee fasen ontwikkeld:
n fase I: het gebied ten noorden van de wegen Weijereind en de Kleine

Hoeven;
n fase II: het gebied ten zuiden van de wegen Weijereind en de Kleine

Hoeven. 
In het bestemmingsplan heeft fase I een eindbestemming (met directe
bouwtitel) en fase II een uit te werken bestemming. Dit beeldkwaliteit-
plan beschrijft in woord en beeld de spelregels voor fase I van bedrijven-
terrein Kleine Hoeven. Voor fase II zal te zijner tijd, samen met het uitwer-
kingsplan, een aanvulling op dit beeldkwaliteitplan worden opgesteld.

Gelet op de doelstellingen van het bestemmingsplan is het bewaken van
de samenhang van de verschillende planonderdelen onderling en de rela-
tie met de bestaande situatie van groot belang. Het voorliggende beeld-
kwaliteitplan, dat door de gemeente zal worden vastgesteld, zal fungeren
als toetsingskader voor de adviescommissie welstandszorg voor de
bouwvergunningsaanvragen voor deze locatie. 
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Fase II

Fase I



Beeldkwaliteitplannen zijn de schakel tussen stedenbouw en architectuur.
Een goede mix tussen enerzijds individuele wensen en anderzijds een
samenhangend totaalbeeld is van belang. Elke individuele kavel met
bebouwing moet voldoen aan richtlijnen die tegemoetkomen aan zowel
de individuele als de groepswensen. Beeldkwaliteit is voor welstand een
houvast om individuele bouwplannen te toetsen in relatie tot het grotere
stedenbouwkundige geheel. Tevens zal de adviescommissie
welstandszorg  inspirerend, meedenkend, coördinerend en sturend zijn.

1.2 LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 wordt het stedenbouwkundig plan beschreven. Het plan-
gebied van bedrijventerrein Kleine Hoeven is voor fase I onderverdeeld in
een drietal deelgebieden. Voor elk deelgebied zijn beeldkwaliteitregels en
bouwstenen opgesteld die de beoogde kwaliteit en samenhang van de
bebouwing binnen dit deel garanderen. Hierbij spelen aspecten als zicht,
ligging, functionaliteit en representativiteit een belangrijke rol. In hoofd-
stuk 3 worden de algemene bouwstenen van de private kavels en per
deelgebied de specifieke bouwstenen belicht. Hoofdstuk 4 beschrijft de
bouwstenen van het openbaar gebied.  
Elke bouwsteen wordt met foto’s geïllustreerd. De opgenomen foto’s zijn
alleen specifiek voor die betreffende bouwsteen. 
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Het stedenbouwkundig plan



2.1 STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

Uitgangspunt voor bedrijventerrein Kleine Hoeven is een sterke veranke-
ring in het onder- en omliggende landschap. Er is gekozen voor een sterk
en robuust landschappelijk casco bestaande uit een aantal bouwstenen
die tezamen structuurbepalend worden in het gebied:
n De bestaande linten (en aanliggende bebouwing): landschappelijke

onderdelen in en rond het bedrijventerrein voor verankering in de
omgeving;

n De bestaande bospercelen: 'ruimtelijke stops' en begrenzing van 
het bedrijventerrein. Zij vormen de duurzame afronding van het
bedrijventerrein naar de landschappelijke open zone in het oosten;

n De ecologische verbindingszone van de Rouwenbogtloop en de 
'groene zone' (nieuw element) als centrale ontsluitingsas van het
bedrijventerrein zijn structuurbepalende zones;

n Nieuwe linten en bebouwingsaccenten: de dragers van de bebouwde
structuur;

n De tussengelegen velden: ruimte voor bedrijfsbebouwing. Deze vel-
den worden in het volgende hoofdstuk afzonderlijk belicht. 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van het stedenbouwkundig ont-
werp wordt hierbij verwezen naar de toelichting van het bestemmings-
plan bedrijventerrein Kleine Hoeven. 
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herontwikkelingska-bedrijvenclusterkavelsbeekkavels

Deelgebieden fase I bedrijventerrein Kleine Hoeven



2.2 GEBIEDSINDELING

Het ruimtelijk beeld van het nieuwe bedrijventerrein wordt in belangrijke
mate bepaald door de te realiseren bebouwing. Het plangebied van fase I
is onder te verdelen in een drietal deelgebieden:
n Beekkavels (langs de Hamelendijk en ten oosten van de

Rouwenbogtloop);
n Bedrijvenclusters (binnen de randen van het bedrijventerrein);
n Lintkavel (grenzend aan de provinciale weg De Hoeven (N284)).
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3.1 INLEIDING

Binnen de bouwstenen voor private kavels kunnen 'Algemene bouwste-
nen' en 'Specifieke bouwstenen' worden onderscheiden. Beide komen
aan de orde in de volgende paragrafen. De algemene bouwstenen heb-
ben betrekking op alle private kavels op bedrijventerrein Kleine Hoeven.
De specifieke bouwstenen zijn voor elk deelgebied afzonderlijk opge-
steld.

3.2 ALGEMENE BOUWSTENEN

Geïntegreerd bouwvolume
Een bedrijfsgebouw bestaat uit twee delen, een bedrijfshal en een kan-
toordeel. Deze twee functies worden ondergebracht in een bouwvolume.
Door de compacte vorm ontstaat een gunstige verhouding tussen het
volume en het oppervlak, dat aansluit op het thema duurzaamheid. Het
bouwvolume: "de doos" bestaat uit een gladde contour. Om het represen-
tatieve deel van het bedrijf binnen de totale doos herkenbaar te laten
zijn, wordt voorgesteld dit deel in materiaalgebruik, een eventuele terug-
legging en het toepassen van veel glas af te laten wijken van het overige
deel. Om het kantoorgedeelte (of representatieve deel) van het gebouw
te accentueren is het mogelijk om dit deel terug te leggen (maximaal 3
meter gerekend vanuit de voorgevelrooilijn). Deze teruglegging is echter
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alleen mogelijk als de totale "dooscontour" in tact blijft door ter plaatse
van de teruglegging het dak door te laten lopen. Hierbij ligt de uiterste
daklijn van de teruglegging altijd in de voorgevelrooilijn (middels een
denkbeeldige verticale projectie van deze daklijn). De ruimte tussen de
teruglegging en de voorgevelrooilijn mag niet voor het laden en lossen
en/of het parkeren worden gebruikt.

Voorgevelrooilijn 
De gewenste uniformiteit in het gevelbeeld komt tot stand door de voor-
gevel in één rooilijn te plaatsen De voorgevelrooilijn ligt op 3 meter van-
uit de voorste kavelgrens (grens openbaar gebied-private kavel). De voor-
gevelrooilijn van de herontwikkelingskavels ligt op 15 meter uit het hart
van de provinciale weg.
Bij een eventuele teruglegging van het kantoordeel, of het representatie-
ve deel van de gevel, wordt over de gehele teruglegging het dak doorge-
zet, waarbij de verticale projectie van de uiterste daklijn in de voorgevel-
rooilijn staat. 
Bij hoeksituaties staan gebouwen in beide voorgevelrooilijnen. Hierdoor
worden restruimtes zoveel mogelijk voorkomen. Tevens kunnen hoeken
op deze plekken worden gemarkeerd. 
De voorgevelrooilijn is opgenomen op de plankaart van het bestem-
mingsplan. 

Oriëntatie
De bedrijven manifesteren zich met de voorzijde (representatieve gevel)
naar de openbare weg. Aan de voorzijde worden de meest representatie-
ve functies ondergebracht, zoals kantoordeel, receptie en andere functies
die belangrijk zijn in de herkenbaarheid van het bedrijf (bijvoorbeeld de
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reproruimte van een drukkerij, showroom, maar ook andere productie-
processen die een representatief karakter hebben). Deze functies zorgen
immers voor levendigheid en voor een goede presentatie van het bedrijf
aan de openbare weg. Bij hoeksituaties wordt een tweezijdige oriëntatie
nagestreefd om te voorkomen dat blinde gevels, opslagterreinen of
onaantrekkelijke hekwerken grenzen aan het openbaar gebied. 

Richting in verkaveling en bebouwing
Om een zekere ordening te bereiken, liggen de hoofdrichtingen van de
bebouwing en de kavelgrenzen evenwijdig aan de weg. Op plaatsen waar
een accent in de architectuur wenselijk is, bijvoorbeeld op hoeksituaties,
is het mogelijk hiervan af te wijken. 

Architectuur
Architectuur speelt een belangrijke rol in de bedrijfsfilosofie en uitstraling
van een bedrijf, oftewel het is het visitekaartje van het bedrijf. Een speci-
fieke architectuur maakt het bedrijf echter gevoelig voor bedrijfswisse-
lingen of verandering van presentatie/visie van het bedrijf. Verschillende
architectuurstijlen op een bedrijventerrein leveren ook een onrustige 
uitstraling op voor het totale terrein, vooral bij kavelgroottes zoals die op
bedrijventerrein Kleine Hoeven worden uitgegeven. 

Voorgesteld wordt om voor het gehele bedrijventerrein een eenduidig
bouwvolume toe te passen, een "doos". Binnen deze doos wordt duidelijk
onderscheid gemaakt in het representatieve deel (kantoordeel, receptie,
showroom) en de bedrijfshal. Dit onderscheid kan gemaakt worden door
middel van materiaalgebruik, het toepassen van gevelopeningen en een
mogelijke teruglegging van het representatieve deel van de gevel. 
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Voor het hele bedrijventerrein wordt een hoogwaardige uniforme archi-
tectuur voorgesteld dat bijdraagt aan de realisatie van een duurzaam,
eenduidig en tijdsbestendig bedrijventerrein. Hoogwaardige architectuur
vertaalt zich in:
n Een eenduidige bouwstijl: modern, robuust en zakelijk. Het toepassen

van klassieke elementen of neostijl (zoals zuilen, ornamenten) zijn niet
toegestaan.

n Een eenduidige vorm: een strakke "dooscontour", waarbij de doos vrij
blijft van uitstulpingen. Dit levert een strak en egaal totaalbeeld op. 

n Een open en gesloten deel. De bedrijfshal behoort tot het gesloten
deel van de doos, het kantoor- en andere representatieve delen vor-
men de open delen van de doos.

n De voorgevel blijft in principe vrij van overheaddeuren, immers het
laden en lossen bevindt zich achter de voorgevelrooilijn. Uitzondering
moeten goed gemotiveerd worden en architectonisch in de gevel wor-
den geïntergreerd.

Variatie en samenhang
Bij de bebouwing van het bedrijventerrein wordt gestreefd naar een
evenwicht tussen variatie en samenhang, tussen collectiviteit en individu-
aliteit. Individualiteit in architectuur moet mogelijk zijn, zolang het terrein
als geheel een harmonieuze, evenwichtige uitstraling behoudt. 

Materialisering
Het toepassen van een eenduidig materialenpalet zorgt voor een eenheid
binnen de grote verscheidenheid aan bedrijven.
Materiaalgebruik bedrijfshal
Voor de bedrijfshallen wordt als materialisering een metaalafwerking in
een eenduidige kleur grijs voorgesteld.
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De gevel van de bedrijfshal wordt bij voorkeur uitgevoerd in grijs 
aluminium. De bedrijfshallen hebben een gladde contour, maar mogen in
textuur van elkaar afwijken, zoals het toepassen van geprofileerde platen,
of platen waarop een textuur is aangebracht of vierkante platen. 

Materiaalgebruik kantoordeel
De kantoordelen hebben een rol in de individuele presentatie van het
bedrijf. De uitvoering van het kantoordeel en het representatieve deel,
kan afwijkend zijn in materiaal en kleur om de individuele herkenbaar-
heid van een bedrijf tot uitdrukking te brengen. 
Het materiaalgebruik mag afwijken van de bedrijfshal. Voorop staat ech-
ter dat het materiaalgebruik aansluit op de algehele hoogwaardige archi-
tectuur van het bedrijventerrein. Stoerheid staat hoog in het vaandel. Het
toepassen van staal en glas worden hierbij aanbevolen. Bij de beschrij-
ving van de specifieke bouwstenen wordt dit per deelgebied nader
beschreven.

Reclame 
Herkenbaarheid en vindbaarheid. Twee voor bedrijven belangrijke recla-
me-aspecten. Een overvloed aan reclameuitingen doet snel afbreuk aan
de totale uitstraling van een terrein en aan de vindbaarheid van het
bedrijf. De kracht van reclame ligt in de beperking. 

De spelregels voor reclameuitingen zijn:
n Eén naamsaanduiding per gebouw, uitgezonderd hoeksituaties (één

extra reclame-uiting in de zijgevel en bedrijven met een tweede repre-
sentatieve gevel (bebouwing langs De Hoeven);

n Reclame alleen aan en niet op gevels. Reclame-uiting als verbindings-
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stuk tussen twee samenhangende gebouw(del)en is toegestaan,
zolang de uiting niet verder komt dan de voorzijde van de gevels;

n De naamsaanduiding is een losse grafische toevoeging, die architec-
tuur, gevelindeling en ritmering van ramen en wanden niet mag ver-
storen maar juist wel kan versterken;

n Vrijstaande reclameobjecten zijn niet toegestaan;
n De reclame-uitingen maken onderdeel uit van het totaalontwerp van

het bedrijf. De plek en de grootte van de reclame-uitingen dienen in
de bouwtekeningen (ten behoeve van de bouwvergunning) te worden
aangegeven, teneinde een beoordeling door de adviescommissie wel-
standzorg mogelijk te maken.

Voorterrein
De ruimte voor de voorgevelrooilijn, het voorterrein, blijft vrij van bebou-
wing en objecten. Eventuele hekwerken (maximaal 1 meter) kunnen voor
de voorgevelrooilijn worden geplaatst. 
Voorgesteld wordt om een haagbeuk op de voorste kavelgrens tegen het
openbaar gebied aan te planten. Hierdoor ontstaat een uniform beeld,
wat bijdraagt aan het representatieve karakter van het bedrijventerrein.
Achter de haag kan een eventueel hekwerk (maximaal 1 meter hoog) en
een eigen tuininrichting worden gemaakt. 

Fietsvoorzieningen
Fietsvoorzieningen krijgen een plaats achter de voorgevelrooilijn, aanslui-
tend op de architectuur van de bebouwing.
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Laden en lossen
Het rangeren dient te geschieden op eigen terrein, achter de voorgevel-
rooilijn. Het frequent laden en lossen geschiedt bij voorkeur aan de zij- en
achterkanten. In het kader van intensief ruimtegebruik verdient het aan-
beveling dat bedrijven het laden en lossen gezamenlijk in rangeerhoven
realiseren. 

Parkeren
Parkeren gebeurt op eigen terrein. Parkeren vindt plaats achter de voor-
gevelrooilijn, waar mogelijk gecombineerd met een naastgelegen bedrijf. 
In het kader van intensief ruimtegebruik kan, waar mogelijk, worden
gedacht om het parkeren in het gebouw op te nemen (onder, in of op), of
in geclusterde vorm met een aangrenzend bedrijfsgebouw of op een
gemeenschappelijk achterterrein. 
Het is van belang dat er tussen de ondernemers vroegtijdig overleg is om
te komen tot een gezamelijke parkeeroplossing.
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Buitenopslag
Buitenopslag is uitsluitend toegestaan vanaf 5 meter achter de voorgevel-
rooilijn. De buitenopslag mag in geen geval zichtbaar zijn vanaf de open-
bare ruimte. Bij kavels grenzend aan het landelijk gebied is de opslag
afgeschermd door struweel, een schanskorf of een aarden wal aan de
zijde van het landelijk gebied. De buitenopslag mag niet boven de
afscherming uitsteken. Extra aandacht moet aan de afscherming van de
herontwikkelingskavels worden besteed. De huidige achterkantsituatie
wordt in de toekomst de entreezijde van de bedrijven, hier moet door
middel van het toepassen van bijvoorbeeld muren opslag, parkeren en
laden en lossen worden afgeschermd, zodat dit aansluit bij de nieuwe
ontwikkelingen op het bedrijventerrein.

Transformatorhuizen
De transformatorhuizen mogen geen afbreuk doen aan het gebruik van
de openbare ruimte of een belemmering vormen in zichtlijnen.
De transformatorhuizen sluiten qua architectuur aan op het totale archi-
tectuurbeeld van het plangebied. Transformatorhuizen krijgen dezelfde
metaalbeplating en detaillering als de bedrijfshallen (een gladde doos in
RAL 9007).

Dakopbouwen, masten, antennes en andere objecten
Eventuele dakconstructies voor ventilatie, masten, antennes en andere
noodzakelijke objecten mogen niet boven het dak uitsteken. De objecten
moeten in de bouwmassa worden geïntegreerd en vanaf de openbare
weg niet zichtbaar zijn.  De gevels moeten vrij gehouden worden van uit-
stekende objecten, met uitzondering van de voorgestelde lichtarmaturen
en eventuele bewakingscamera’s.
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Hekwerken
Eventuele hekwerken worden achter de voorgevelrooilijn, of in het ver-
lengde van de rooilijn geplaatst met een hoogte van maximaal 2 meter.
Voor de voorgevelrooilijn wordt bij voorkeur geen hekwerk geplaatst. Bij
uiterste noodzaak mag het hekwerk voor de voorgevelrooilijn maximaal 1
meter hoog zijn, bij voorkeur achter een haagbeuk. Verticale spijlhekwer-
ken worden voorgesteld in signaalzwart (RAL 9004) met spijlen door de
boven- en onderligger.  

Inritten
Per twee bedrijfskavels wordt in pricipe één gecombineerde inrit aange-
legd. Dit bevordert het intensief ruimtegebruik en verbetert bovendien
de verkeersveiligheid. Een inrit voor twee bedrijven is bij voorkeur niet
breder dan 11 meter.
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3.3 SPECIFIEKE BOUWSTENEN

3.3.1 Beekkavels
De Rouwenbogtloop wordt als ecologische verbindingszone ingericht.
Direct ten oosten van deze zone zal een gebied met afgewisseld bedrijfs-
bebouwing, waterberging en groene zomen worden ontwikkeld. Ook zal
deze zone een functie kunnen vervullen als recreatief uitloopgebied voor
de werknemers op het bedrijventerrein en de bewoners van Reusel.
De natuurlijke groene omgeving vormt een prachtige setting voor bedrij-
ven die op zoek zijn naar een aantrekkelijke, hoogwaardige en represen-
tatieve locatie. Bovendien bestaat hier de mogelijkheid om gebouwen te
integreren met de omringende natuur door een deel van het gebouw op
(fragiele) kolommen te plaatsen. De natuur gaat onder het gebouw door:
natuur en gebouw vloeien als het ware in elkaar over. 
De bijzondere locaties van het gebouw tegen de rotonde en het gebouw
tegenover de Groene zone vragen om een uitdagende architectuur, zodat
de bebouwing echte ‘blikvangers’ van Kleine Hoeven zijn. 
Specifiek aandachtspunt in dit deelgebied is duurzaam bouwen.
Bijvoorbeeld door gebruik van een vegetatiedak, zonnepanelen of de toe-
passing van andere energiebronnen, zoals warmtepompen. Functioneel is
deze bebouwing te gebruiken voor representatieve bedrijfsactiviteiten
met weinig opslag. 
De unieke ligging vraagt immers om een alzijdige uitstraling van het
bedrijfspand (geen buitenopslag vanaf de omgeving zichtbaar). Stapeling
van de bedrijfsbebouwing is een vereiste om dit deel van het terrein het
gewenste karakter te geven.
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Specifieke bouwstenen 
n Bebouwing is te gast in het landschap, dus gebruik maken van terug-

houdende architectuur;
n Toepassing van duurzame materialen en duurzaam energiegebruik,

(bv. grasdaken, zonnepanelen of warmtepompen) wordt aanbevolen;
n Kavelgroottes: minimaal 1.000 m², maximaal 5.000 m²;
n Bouwhoogte: minimaal 6 meter, maximaal 9 meter;
n Bebouwingspercentage: minimaal 60%, maximaal 85% (mits voldaan

wordt aan parkeren op eigen terrein, laden en lossen op eigen terrein
en de eisen voor brandveiligheid en bereikbaarheid van hulpdiensten
tijdens calamiteiten);

n Voorgevelrooilijn: plaatsing van voorgevel op voorste kavelgrens;
n Zijdelingse perceelsgrenzen: Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens is

minimaal 3 meter, de afstand moet zodanig zijn dat een vrachtwagen
het zijterrein en achterterrein kan ontsluiten;

n Dakvorm: plat, licht gebogen dakvlak of lessenaarsdak (maximaal 40
graden ten opzichte van het horizontale vlak) waarbij het toepassen
van vegetatiedaken en zonnepanelen mogelijk is. De optimale hel-
lingshoek voor zonnepanelen is 36 graden ten opzichte van het hori-
zontale vlak en gericht op het zuiden;

n Anders dan het voorgestelde onderscheid tussen kantoordeel en
bedrijfshal, wordt hier een eenduidig materiaalgebruik voorgesteld
voor het gehele gebouw. Creativiteit wordt gestimuleerd en dit ver-
taalt zich in een breed scala aan duurzame materialen. Bovendien
dient het kantoor in het bedrijfsgebouw te worden geïntegreerd; 

n Uitbreiding van het bedrijfsgebouw is mogelijk ter plaatse van de op
de plankaart aangegeven dubbelbestemming mits de uitbreiding op
palen wordt gefundeerd en de vloer van de eerste bouwlaag tenmin-
ste 3 meter boven peil wordt gesitueerd.
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 3.3.2 Bedrijvenclusterkavels
Op het bedrijventerrein ligt een aantal bedrijvenclusters, waarbij de
kavels variëren in grootte van 1.000 tot 5.000 m2.

Structuurbepalende plekken op het bedrijventerrein zijn bestemd voor
bijzondere bebouwing. Zij vormen markante elementen op en aan de
rand van het bedrijventerrein, danwel markeren de toegang van het ter-
rein. Een eigentijdse architectuur en een hoogwaardige kavelinrichting is
hier gewenst en noodzakelijk. De structuurbepalende plekken op het ter-
rein zijn:
n De bebouwingsobjecten op het eind van de Groene zone;
n Op kruisingsvlakken van wegen;
n Nabij de entrees van het bedrijventerrein. 

Gezamenlijkheid van parkeren, laden en lossen wordt sterk aanbevolen.
Inritten vormen hiertoe al een aanleiding (in principe 1 inrit per 2 kavels).
Ook gezamenlijkheid in één bouwvolume is gewenst, waarbij de voorge-
vels aan elkaar zijn verbonden. De vrije doorrijhoogte voor de brandweer
is 4,5 meter. Bedrijven kunnen zich als één geheel presenteren. Achter
deze gevel bevinden zich de hiervoor genoemde gezamenlijke functies.
Dit impliceert de toepassing van één vormentaal.

De kavels in het noordoosten fungeren, samen met de percelen die tegen
de bosrand liggen, als rode en groene omlijsting van het bedrijventerrein;
zij markeren gezamenlijk de oostelijke grens van het terrein en de over-
gang naar de open zone van het agrarisch gebied tussen Kleine Hoeven
en de Sleutel. De bedrijven aan het eind van de Groene Zone zijn beeld-
bepalend voor het bedrijventerrein, het zijn immers de blikvangers aan
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het eind van de hoofdontsluiting. Extra aandacht moet daarom besteed
worden aan de architectuur van de bebouwing. Een massieve beëindi-
ging naar het landelijk gebied wordt voorkomen door de bovenste ver-
dieping (minimaal 3 meter) voor 80% in glas uit te voeren. Hierdoor krijgt
het geheel een lichte en fragiele uitstraling. 
De bebouwing kan deels een collectieve functie hebben als bedrijfsverza-
melgebouw of facilitycentrum. Het facilitycentrum kan ruimte bieden
voor dienstverlenende voorzieningen voor de gevestigde bedrijven.
Voorbeelden zijn voorzieningen voor kopiëren, postverzorging, vergade-
ringen, presentaties, kinderopvang e.d. Ook kan de parkmanagement- 
organisatie (de parkmanager) zich hier huisvesten.

De bedrijfskavels zijn in het stedenbouwkundig plan zodanig geprojec-
teerd dat kavelgrenzen in elkaar overlopen en een gezamenlijk binnen-
terrein tot stand kan komen. 
De centrale binnenterreinen kunnen fungeren voor allerlei gezamenlijke,
bedrijfsmatige activiteiten (o.a. rangeren, laden en lossen, centraal parke-
ren voor werknemers, opslag). Bezoekers komen alleen aan de voorzijde
van de kavel. Vanwege de ingesloten ligging en de afsluitbaarheid van de
binnenterreinen is een goede controle op de activiteiten mogelijk en wor-
den de drukke bedrijfsmatige activiteiten aan het zicht onttrokken.
Bovendien is een efficiëntere inrichting en doelmatiger gebruik van de
kavel mogelijk. Ook ontstaat een veel rustiger beeld op de voor de bezoe-
ker toegankelijke delen van de kavel.
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Specifieke bouwstenen voor de bedrijvenclusters
n Gezamenlijkheid via schakelingen van bouwvolumes, laden & lossen 

en parkeren;
n Kavelgroottes: minimaal 1.000 m², maximaal 5.000 m²;
n Bouwhoogte: minimaal 6 meter, maximaal 9 meter;
n Bebouwingspercentage: minimaal 50%, maximaal 85% (mits voldaan

wordt aan parkeren op eigen terrein, laden en lossen op eigen terrein
en brandveiligheid);

n De bebouwing kan met het naburig perceel aaneengebouwd worden 
(vrije doorrijdhoogte voor de brandweer is 4,5 meter) mits het archi-
tectonisch één geheel vormt en de bereikbaarheid voor brandweer en
hulpdiensten tijdens calamiteiten gewaarborgd is;

n Dakvorm: plat.
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3.3.4 Lintkavels
Door gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid kunnen de bestaan-
de bestemmingen aan de zuidzijde van de provinciale weg (N284) wor-
den gewijzigd naar de bestemming bedrijfsdoeleinden. De ontsluiting
van deze kavels zal niet meer plaatsvinden op de provinciale weg maar
aan de zijde van het te ontwikkelen bedrijventerrein. De achterzijde van
de bedrijfsgebouwen grenzen daarmee aan de provinciale weg en vragen
om een specifieke invulling. 
De bijzondere situatie, waarbij gebouwen grenzen aan twee openbare
wegen, vraagt om aandacht voor de vormgeving aan beide zijden. Aan de
gevelzijde van de provinciale weg moet een representatieve gevel/volu-
me worden gemaakt. Grote vlakken damwand zijnniet toegestaan. De
bouwmassa’s aan de provinciale weg moeten aansluiten op de landelijke
structuur en hebben voldoende gevelopeningen. De zijde van de nieuwe
ontsluitingsstructuur (de zuidzijde) is de entreezijde van het gebouw. 

Specifieke bouwstenen
n Kavelgroottes: minimaal 1.000 m2, maximaal 5.000 m2

n Bouwhoogte: minimaal 6 meter, maximaal 9 meter
n Bebouwingspercentage: minimaal 50%, maximaal 70% (mits voldaan

wordt aan parkeren op eigen terrein, laden en lossen op eigen terrein
en de eisen voor brandveiligheid en bereikbaarheid van hulpdiensten
tijdens calamiteiten);

n De voorgevelrooilijn aan de zijde van de provinciale weg ligt op 12
meter uit het hart van de provinciale weg;
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n De bebouwing kan met het naburig perceel aaneengebouwd worden
(vrije doorrijdhoogte voor de brandweer is 4,5 meter) mits het één
architectonisch geheel vormt en voldoende voorzieningen voor
brandveiligheid worden genomen;

n Dakvorm: aan de de zijde van de provinciale weg zijn schuine daken
als referentie richting de voormalige agrarische bebouwing gewenst.
Richting het middengebied van het bedrijventerrein kan de kap con-
structie als plat worden uitgevoerd;

n Dubbelzijdige uitstraling, wat inhoudt een gevelopening, of een sug-
gestieve gevelopening (bijvoorbeeld door middel van lamellen) aan de
provinciale wegzijde. De nieuwe ontsluitingsweg is de entreezijde van
het gebouw;

n Het kantoordeel wordt uitgevoerd in metalen beplating, hout of steen; 
n Het kleurgebruik van het kantoordeel mag afwijkend zijn van de

bedrijfshal;
n Qua volume en architectuur sluiten de nieuwe bedrijven aan op de

aanwezige aangrenzende bebouwing.
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Ontsluitingsstructuur



4.1 INLEIDING

Het openbaar gebied is voor het bedrijventerrein het visitekaartje.
Daarom worden ook voor het openbaar gebied handreikingen gedaan
om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige inrichting en gebruik.

4.2 ONTSLUITING

Duurzaam veilig
Als algemeen uitgangspunt voor de ontsluitingsstructuur van bedrijven-
terrein Kleine Hoeven worden de principes van Duurzaam Veilig (wegca-
tegorisering) toegepast:
n functioneel gebruik (voorkomen van onbedoeld gebruik);
n homogeen gebruik (voorkomen van grote verschillen in snelheid, rich-

ting en massa tussen de diverse groepen verkeersdeelnemers);
n voorspelbaar gebruik (voorkomen van onzekerheden bij de verkeers-

deelnemers).
Dit leidt tot een eenduidige, herkenbare en logische verkeersstructuur
met een evenwicht in functie, vormgeving en gebruik van wegen.

Interne ontsluitingsstructuur
De interne ontsluiting is erop gericht om op veilige wijze de verschillende
bedrijfspercelen te ontsluiten. De wegen op het bedrijventerrein zijn
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Groene zone

Kleine HoevenHamelendijk



gecategoriseerd als erftoegangswegen. Doorgaand verkeer over het
bedrijventerrein dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Alleen de
Hamelendijk heeft in de huidige situatie en in de toekomst een beperkte
functie voor doorgaand verkeer naar bestemmingen in het buitengebied.
De Hamelendijk, de Groene zone en de Nieuwe linten vormen de nieuwe
ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein. 
De hoofdontsluitingswegen (Hamelendijk, Weijer, de Groene zone en de
meest zuidoostelijke ontsluitingsweg) worden ingericht met laanbeplan-
ting aan weerzijden van de rijbaan. De overige bedrijfsontsluitingswegen
hebben aan één zijde van de rijbaan inheemse laanbomen van de eerste
orde. Op deze manier krijgt de hiërarchie van de wegen op het terrein
zichtbaar vorm. In de wegprofielen is verder ruimte gereserveerd voor
waterberging en kabels en leidingen (onder het voetpad). Hierdoor ont-
staan brede, doorgaande structurerende assen op het bedrijventerrein.

Fietsvoorzieningen
Voorgesteld wordt de Hamelendijk en de éénrichtingswegen langs de
Groene Zone met fietsstroken in te richten. Bijkomend voordeel van fiets-
stroken is dat daarop niet mag worden gestopt of geparkeerd. Dit komt
de verkeersveiligheid ten goede en het voorkomt dat een rommelig
straatbeeld ontstaat.

Vanuit Reusel (ter hoogte van de woonwijk Haverekkers) wordt een fiets-
route door de ecologische verbindingszone van de Rouwenbogtloop naar
het bedrijventerrein gerealiseerd. 
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De weg Kleine Hoeven krijgt in het plangebied een inrichting bestemd
voor langzaam verkeer. In de vormgeving van de weg betekent dat:
n De verharding uit hetzelfde bestratingsmateriaal bestaat als de fiets-

stroken. 
n De bestaande bomen gehandhaafd blijven in een grasberm;
n Dezelfde lichtmasten worden toegepast als in het overige deel van het

plan, maar de lichtpunthoogte op 4 - 6 m wordt gesteld. 
Verderop in dit hoofdstuk wordt ingegaan op het toe te passen bestra-
tingsmateriaal.

Parkeren
Parkeren vindt plaats op eigen terrein. 
Toepassing van hoge, brede banden in de profielen van de wegen voor-
komt zoveel als mogelijk parkeren in het openbaar gebied. Eventueel dra-
gen bodembedekkers of een kruidenrijke grasberm bij aan deze doelstel-
ling.

Materiaalgebruik
In het navolgende worden voorstellen gedaan voor het materiaalgebruik
in het openbaar gebied. Het betreft de bestrating, de verlichting en het
groen.
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Bestratingsmateriaal
Het voorstel is om vanwege een gewenste samenhang in het gebied de
bestrating van de rijbaan en inritten in een uniforme kleur en bestratings-
patroon te houden.  Afwijkende vormgeving wordt voor de langzaamver-
keerverbinding ter plaatse van de weg Kleine Hoeven voorgesteld. Dit
geldt ook voor de fietsstroken en de voetpaden op het bedrijventerrein. 
Uitgegaan wordt van betonstraatstenen, die voor een bedrijventerrein
functionaliteit en robuustheid uitstralen.

Rijbaan: asfalt kleur: zwart
Inritten: keiformaat keperverband kleur: zwart
Fietsstrook: asfalt kleur: zwart
Voetpad: keiformaat keperverband kleur: lichtgrijs
LVV: asfalt kleur: zwart

Er wordt niet toegestaan om in het openbaar gebied (het plantsoen) te
parkeren. Vandaar dat gekozen wordt om de ontsluitingswegen te voor-
zien van een opsluitband die dit fysiek vrijwel onmogelijk maakt (bastion-
band 18/22x31, kleur donkergrijs (Struyk-Verwo)).

Verlichting 
Voor de verlichting van het bedrijventerrein wordt uitgegaan van een uni-
forme, functionele verlichting. De lichtpunthoogte ligt tussen de 7,00 en
9,00 m. 
De langzaamverkeerverbinding wordt voorzien van eenzelfde armatuur.
De lichtpunthoogte hier ligt tussen de 4,00 en 6,00 m. De uitvoering van
alle armaturen is in antracietgrijs (type: Bega, buitenverlichting, uit de
8200-serie, volgens afgebeeld model).
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armatuur wandarmatuur

herfstkleur boom 1e grootte bladkleur



Het is wenselijk om op de particuliere kavels, als er behoefte bestaat aan
het aanbrengen van verlichting aan de zijde van het openbaar gebied,
eenzelfde armatuur aan te brengen. De armaturen kunnen ook als wand-
armatuur worden aangebracht.

Bewegwijzering
Voor het bedrijventerrein wordt een uniform bewegwijzeringssysteem
voorgesteld.

Beplanting
Het groen bepaalt in grote mate de structuur en de sfeer van het bedrij-
venterrein. Via een robuuste groenstructuur wordt de herkenbaarheid van
het gebied mede bepaald. Dit laatste wordt vooral mogelijk gemaakt
door de boomaanplant. Door boomgrootte, textuur, bloei en herfstkleur
kunnen de ontsluitingswegen een bepaald karakter worden meegegeven.
Een aantal voorbeelden voor een boomkeuze zijn:  Eik, een forse, inlandse
boom; Plataan, een forse boom met een grove textuur,  Haagbeuk, een
kleinere boom met een uitgesproken textuur.
De bomen staan in een kortgemaaide strakke grasberm of bermen met
bodembedekkers.
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4.3 ECOLOGISCHE STRUCTUUR

Algemeen
De toekomstige ecologische structuur op en aan de rand van het bedrij-
venterrein Kleine Hoeven zorgt voor een potentieel aantrekkelijk vesti-
gingsmilieu voor de te vestigen bedrijven en een duurzame afronding
van de verstedelijking. Tegelijkertijd worden verbindingen gelegd met
reeds aanwezige natuurwaarden in de omgeving van het nieuwe bedrij-
venterrein (EHS en GHS). Hierdoor ontstaan in ecologisch, recreatief, land-
schappelijk en hydrologisch opzicht duurzame aan elkaar gekoppelde
structuren.
De ecologische structuur is zodanig vormgegeven dat ecologische poten-
ties in het gebied worden benut en de beschikbare ruimte zo efficiënt
mogelijk wordt gebruikt. Dit betekent dat een koppeling wordt gelegd
tussen de ecologische structuur en andere structuren op het bedrijventer-
rein: de landschappelijke structuur, de ontsluitingsstructuur, het watersys-
teem en de recreatieve structuur.

De Groene zone
De Groene zone is een 'groene' verbinding tussen de bestaande bosper-
celen, de Raamsloop aan de oostelijke rand van het plangebied en de
Rouwenbogtloop in het westen. 
Naast droge worden ten dele ook meer vochtige milieus ontwikkeld. Deze
meer vochtige milieus zullen ontstaan doordat de Groene zone wordt
ingezet voor de infiltratie/opvang van neerslag. De ruime middenberm
krijgt een natuurlijk ogende gras- en kruidenvegetatie. De buitenbermen
van de Groene zone worden als kortgemaaide strakke grasbermen vorm-
gegeven (vergelijkbaar met de overige grasbermen in het openbaar
gebied van het bedrijventerrein).
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De Rouwenbogtloop
De Rouwenbogtloop bestaat uit een halfbeschaduwde licht slingerende
bovenloop. In het beekdal zijn natuurlijk ogende laagtes of poelen aan-
wezig. Ook bevinden er zich waterpartijen voor waterberging. De
opbouw van het beekdal in beplanting is van natte, lage kruidenrijke
oeverlanden naar droge, grasachtige delen met solitaire struiken en ruig-
tes. 

In het beekdal ligt dwars op de beek een brede houtsingel. De singel kent
een gevarieerde boom- en struiklaag (eik, els, vuilboom, lijsterbes e.d.) en
is voorzien van fraaie zomen. 

Bestaande bospercelen aan de rand van het plangebied
Omvorming van de bestaande bospercelen naar gevarieerde zomen met
natuurbos vindt plaats om de ecologische waarde van de bospercelen te
vergroten. Het omgevormde bos sluit aan op de landschappelijke open
zone en de ecologisch in te richten Raamsloop.

De Raamsloop
De Raamsloop is van groot belang in de afronding van de duurzame open
zone tussen het nieuwe bedrijventerrein Kleine Hoeven en het bestaande
bedrijventerrein De Sleutel. In dat kader hebben de gemeente Reusel-De
Mierden en Waterschap De Dommel in hun gezamenlijk waterplan opge-
nomen om het beekdal van de Raamsloop als ecologische verbindingszo-
ne (her) in te richten. 
4.4 DUURZAAM WATERSYSTEEM
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Hoofdstructuur afwatering



Op het bedrijventerrein wordt een duurzaam watersysteem aangelegd.
Dit houdt in dat het schone en vuile water gescheiden wordt opgevan-
gen. Het vuile water wordt door de riolering afgevoerd en het schone
water wordt opgevangen met behulp van greppels en wadi's, waarin het
deels infiltreert en deels vertraagd wordt afgevoerd naar de Rouwenbogt-
loop.  De wadi’s worden op een natuurlijke wijze aangelegd. Voor een ver-
dere beschrijving van het watersysteem wordt verwezen naar de toelich-
ting van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kleine Hoeven.  
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