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BEDRIJVENTERREIN SOUBURG | LOCATIE
Het plangebied Souburg II wordt aan drie zijden
begrensd door infrastructuur; de A58 in het noorden,
de Poortersweg in het zuiden en de spoorlijn in het
westen. De oostgrens wordt gevormd door een
bestaande watergang en de kavel van Harthoorn. Naast
de sloot staat een houtwal die de kavel van Harthoorn
aan het zicht onttrekt. De watergang en de houtwal zijn
onderdeel van het groene venster vanaf de A58 op het
achterliggende landschap. Dit venster vormt tevens de
overgang/grens tussen Souburg fase I en II.
Een tweede landschappelijk element wordt gevormd
door het driehoekige beboste terrein aan de westzijde
van het plangebied. Samen met het groen aan de
overzijde van de Sloeweg vormt dit een groene
stadsentree.

Luchtfoto

Gebiedsanalyse
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De verbinding tussen de A58 en de stad/Buitenhaven
via de Veerhavenweg zal in de toekomst worden
herzien. Het bestaande tracé wordt vervangen door
een haakse aansluiting van de A58 op de Poortersweg,
de kruising zal uitgevoerd worden als rotonde. In het
voorliggende plan is al rekening gehouden met deze
aanpassing. Daarnaast wordt in de toekomst ook de
zeedijk ten zuiden van Koolwijk landinwaarts verplaatst
(naast het spoor). Hierdoor ontstaat meer buitendijks
bedrijventerrein in de Buitenhaven. De huidige
aansluitingen van de Wester- en Oosterhavenweg
en de Veerhavenweg komen hierdoor te vervallen en
worden vervangen door twee nieuwe aansluitingen op
de vernieuwde stadsentree.

Bedrijventerrein Souburg 2
Gemeente Vlissingen
Bestaande situatie
schaal 1:3000

N

juni 2013
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BEDRIJVENTERREIN SOUBURG | BESTEMMINGSPLAN
Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Souburg” is op 30 mei 2013
door de gemeenteraad vastgesteld. In dit bestemmingsplan is de
realisatie van de twee kavels binnen het deelgebied Buitenhaven-West
binnendijks nog niet meegenomen. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het vigerende
bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid voor B&W om
de bestemming verkeer te wijzigen in bedrijventerrein. De aanpassingen
van de wegenstructuur passen in het bestemmingsplan.
Op de volgende bladzijden zijn de randvoorwaarden die van belang
zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein opgenomen. In
het noorden van het plangebied moet rekening worden gehouden
met de aanwezigheid van een ondergrondse gasleiding met een
bebouwingsvrije zone van 4 meter aan weerszijden uit het hart van de
leidingen en de aanwezigheid van een vrijwaringszone van 50 meter uit
de as van de zuidelijke rijstrook van Rijksweg A58. In het zuiden loopt
een rioolpersleiding met dezelfde randvoorwaarden als de gasleiding.
Tevens moet rekening worden gehouden met een vrijwaringszone
van 30 meter aan weerszijden van de as van de hoogspanningsleiding.
Het voornemen is om deze leidingen niet te verplaatsen. Dit heeft
consequenties voor de inrichting.

VRIJWARINGSZONE A58
geen bebouwing
GASLEIDING
geen bebouwing of verharding

SOUBURG I

PLANGEBIED
SOUBURG II

Bedrijventerrein Souburg 2
Gemeente Vlissingen
Bestemmingsplan
schaal 1:5000
juni 2013

RIOOLPERSLEIDING
geen bebouwing of verharding
VRIJWARINGSZONE HOOGSPANNINGSLEIDING
bebouwing onder voorwaarden toegestaan
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Artikel 8 Leiding - Gas

GASLEIDING
geen bebouwing of verharding

SOUBURG I

PLANGEBIED
SOUBURG II

8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een gasleiding.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Bebouwing
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming mogen worden
gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken ten
hoogste 5 meter en de oppervlakte ten hoogste 50 m² mag bedragen;
b. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en)
en dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de bij deze
bestemming(en) en dubbelbestemming(en) geldende (bouw)regels,
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op
vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken,
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt
uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
8.3 Afwijking van de bouwregels
8.3.1 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in:
a. sublid 8.2.1, onder a, tot ten hoogste 10 meter en een oppervlakte van
100 m² per bestemmingsvlak;
b. sublid 8.2.1, onder b, met inachtneming van de bouwregels, die voor
de betrokken bestemming(en) en dubbelbestemming(en) gelden en het
belang van de leidingstrook niet wordt geschaad.
c. alvorens te besluiten omtrent een aanvraag tot afwijking, wordt schriftelijk
advies ingewonnen bij de beheerder van de leiding met betrekking tot de
belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het voorkomen
van schade aan de leiding.
8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

c. het verrichten van grondroeractiviteiten, waaronder bijv. het aanbrengen
van rioleringen, kabels, leidingen en drainage;
d. het diepploegen;
e. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen
van bestaande waterlopen;
g. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
h. het plaatsen van onroerende objecten, zoals lichtmasten, wegwijzer en
ander straatmeubilair;
i. het permanent opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het
opslaan van afvalstoffen.
8.4.2 Uitzonderingen
Het verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarvoor
ontheffing is verleend, als bedoeld in lid 10.3;
b. het normale onderhoud en beheer van de hoogspanningsverbinding
en de belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere
voorkomende bestemming(en) en dubbelbestemming(en) betreffen;
c. normaal spit- en ploegwerk;
d. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
e. mogen worden uitgevoerd op grond van een verleende vergunning.
8.4.3 Procedure
Alvorens te beslissen omtrent een aanvraag als bedoeld in sublid 8.4.1,
wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de beheerder van de leiding met
betrekking tot de belangen in verband met de veilige ligging van de leiding
en het voorkomen van schade aan de leiding.
8.5 Wijzigingsbevoegdheid
8.5.1 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van
het doen vervallen van de bestemming Leiding - gas, indien de leiding
buiten gebruik wordt gesteld dan wel verwijderd.

8.4.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van
burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
b. het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende beplanting,
waaronder bijv. rietbeplantingen;
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Artikel 9 Leiding - Hoogspanningsverbinding
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ aangewezen gronden zijn,
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van een bovengrondse 150
kV-hoogspanningsverbinding.
SOUBURG I

PLANGEBIED
SOUBURG II

VRIJWARINGSZONE HOOGSPANNING
bebouwing onder voorwaarde toegestaan

9.2 Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
bestemming worden gebouwd;
b. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en)
en dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de voor de
betrokken bestemming(en) en dubbelbestemming(en) geldende (bouw)
regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft
op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken,
waarbij de oppervlakte en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik
wordt gemaakt van de bestaande fundering.
9.3 Afwijken van de bouwregels
1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in lid 9.2 overeenkomstig de andere daar voorkomende
bestemming(en) en dubbelbestemming(en), indien de belangen en de
veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden
geschaad en de leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld schriftelijk
advies uit te brengen.
2. Indien door de bouw, de situering dan wel de hoogte van een met de
gevraagde afwijking beoogd bouwwerk schade wordt of kan worden
toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de hoogspanningsverbinding,
wordt de afwijking niet verleend.
9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.4.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:
a. het aanbrengen van beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend
afgraven, ontginnen en ophogen;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en
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andere wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
9.4.2 Uitzonderingen
Het verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:
a. verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding;
b. het normale onderhoud en beheer van de hoogspanningsverbinding
en de belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere
voorkomende bestemming(en) en dubbelbestemming(en) betreffen;
c. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. mogen worden uitgevoerd op grond van een verleende vergunning.
9.4.3 Procedure
a. de omgevingsvergunning kan worden verleend, indien de desbetreffende
werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de
veiligheid van de hoogspanningsverbinding;
b. de omgevingsvergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat de
leidingbeheerder schriftelijk advies heeft uitgebracht.
9.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het
doen vervallen van de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding,
indien de leiding buiten gebruik wordt gesteld dan wel verwijderd
na verkregen schriftelijke toestemming van de beheerder van de
hoogspanningsverbinding.

Artikel 10 Leiding - Riool
10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een
rioolpersleiding.
10.2 Bouwregels
SOUBURG I

PLANGEBIED
SOUBURG II

RIOOLPERSLEIDING
geen bebouwing of verharding

10.2.1 Bebouwing
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming mogen worden
gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken ten
hoogste 5 meter en de oppervlakte ten hoogste 50 m² mag bedragen;
b. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en)
en dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de bij deze
bestemming(en) en dubbelbestemming(en) geldende (bouw)regels,
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op
vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken,
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt
uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
10.3 Afwijking van de bouwregels
10.3.1 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in:
a. sublid 10.2.1, onder a, tot ten hoogste 10 meter en een oppervlakte van
100 m² per bestemmingsvlak;
b. sublid 10.2.1, onder b, met inachtneming van de bouwregels, die voor
de betrokken bestemming(en) en dubbelbestemming(en) gelden en het
belang van de leidingstrook niet onevenredig wordt geschaad.
c. voorafgaand aan het besluit tot afwijking wordt advies ingewonnen bij
de beheerder van de leiding.

van rioleringen, kabels, leidingen en drainage;
d. het diepploegen;
e. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen
van bestaande waterlopen;
g. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
h. het plaatsen van onroerende objecten, zoals lichtmasten, wegwijzer en
ander straatmeubilair;
i. het permanent opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het
opslaan van afvalstoffen.
10.4.2 Uitzonderingen
Het verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarvoor
ontheffing is verleend, als bedoeld in lid 10.3;
b. het normale onderhoud en beheer van de hoogspanningsverbinding
en de belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere
voorkomende bestemming(en) en dubbelbestemming(en) betreffen;
c. normaal spit- en ploegwerk;
d. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
e. mogen worden uitgevoerd op grond van een verleende vergunning.
10.5 Wijzigingsbevoegdheid
10.5.1 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van
het doen vervallen van de bestemming Leiding - gas, indien de leiding
buiten gebruik wordt gesteld dan wel verwijderd.

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
10.4.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van
burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
b. het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende beplanting,
waaronder bijv. rietbeplantingen;
c. het verrichten van grondroeractiviteiten, waaronder bijv. het aanbrengen
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Artikel 15 Algemene aanduidingsregels
VRIJWARINGSZONE A58
geen bebouwing

15.1 vrijwaringszone - weg
Binnen de op de verbeelding voor ‘Vrijwaringszone – weg’ aangeduide
gronden, is het bouwen van gebouwen uitsluitend toegestaan met
instemming van Rijkswaterstaat.

SOUBURG I

PLANGEBIED
SOUBURG II
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Tevens stelt het bestemmingsplan een aantal regels voor gebouwen,
niet zijnde nutsvoorzieningen. Deze randvoorwaarden zijn voor
plandeel Souburg II verbeeld in onderstaande schema’s.

<12m
>8m
75%

BEBOUWING
Per bouwperceel mogen bedrijfsgebouwen
(hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken)
worden gebouwd binnen het op de verbeelding
aangegeven bouwvlak.

VOOR
ZIJDE

BOUWHOOGTE
De bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten
hoogste 12 meter, met dien verstande dat de
bouwhoogte van de voorgevel van het hoofdgebouw
op de bouwpercelen, die zijn gelegen in de zone
langs Rijksweg A58 ten minste 8 meter moet
bedragen.

BEBOUWINGSPERCENTAGE
De gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen
bedraagt ten hoogste 75% van het bouwperceel..

>3m

>5m

AFSTAND ZIJDELINGSE ERFGRENS
De afstand van de gebouwen tot de zijdelingse
bouwperceelsgrenzen bedraagt ten minste 3
meter.

AFSTAND OPENBARE WEG
De afstand van de gebouwen tot de openbare weg
bedraagt ten minste 5 meter, tenzij op de
verbeelding anders staat aangegeven.
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BEDRIJVENTERREIN SOUBURG | CONCEPT
Concept
De nieuwe stadsentree vormt de aanleiding voor een tweedeling. In het
oostelijk deel wordt de kavelrichting en structuur van bedrijventerrein
Poortersweg doorgezet. De verkavelingsrichting draait aan de rand
mee met de richting van de nieuwe stadsentree. Het westelijk deel kent
een meer landschappelijke invulling met kleinere kavels in een groene
setting, aansluitend op de bestaande groene driehoek. Dit maakt
dit plandeel meer geschikt voor bedrijven met een kantoorachtige
uitstraling of representatieve bedrijvigheid met een beperkte
kantoorfunctie. Door de bebouwing schuin ten opzichte van de weg te
plaatsen, ontstaan er doorzichten naar het erachter gelegen gebied en
de entree tot de stad.

Souburg I

Tussen Souburg I en II wordt de bestaande watergang getransformeerd
naar een breed venster op het achterliggende polderlandschap. Langs
de A58 ontstaat zo een gevarieerd beeld door de afwisseling van water,
groen en representatieve bedrijfsbebouwing in een verspringende
rooilijn. Aan de zuidzijde wordt het bedrijventerrein eveneens
door een landschappelijke zone omgeven. Het gebied onder de
hoogspanningsleiding blijft onbebouwd en biedt ruimte aan enkele
grote waterpartijen en een losse boombeplanting langs het fietspad.
Ontsluiting
De ontsluiting van de verschillende delen geschiedt vanaf de
Poortersweg. De hoofdontsluiting van plandeel A+B bevindt zich aan
de buitenzijde en bestaat uit een weg van zeven meter met daarnaast
een vrijliggend fietspad. Deze weg sluit aan op de bestaande Marie
Curieweg. Een interne ontsluiting ontsluit het oostelijk deel van
dit plangebied en de kavel van Harthoorn. Deelgebied C en het
slachthuisterrein hebben ieder een eigen ontsluiting. In de toekomst
komt de Veerhavenweg te vervallen, wordt de zeedijk verlegd richting
het spoor en wordt de Westerhavenweg in westelijke richting verlegd.
Hierdoor komt er ruimte vrij voor de ontwikkeling van nieuwe kavels.

Deelgebied C

Deelgebied A+B

Analyse Concept

Bebouwing
De bebouwing staat, evenals in Souburg I, met de voorkant naar de
stadsentrees georiënteerd. De stadsentrees worden zo geflankeerd
door de representatieve zijden van de kavels. De kavel van Harthoorn
wordt aan de west- en noordzijde afgeschermd door een rij nieuwe
kavels. Deze staan eveneens met de voorkant naar de ontsluiting toe.
De grootte van de kavels is indicatief en afhankelijk van de vraag. Ook de
positie van de interne ontsluiting is flexibel; al naar gelang de gewenste
oppervlakte van de bedrijfskavels, kan de weg nog worden verschoven.
Voor zowel bebouwing als openbare ruimte zijn de randvoorwaarden
uit het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan van toepassing.
Deelgebied C
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Deelgebied A+B

Souburg I

SOUBURG II | CONCEPT
REPRESENTATIVITEIT
oriëntatie op de A58
CENTRALE WATERPARTIJ
als groene en waterrijke zone

BEDRIJVEN

BEDRIJVEN

BEPLANTINGSSINGEL
sluit terrein af van landschap waardoor het terrein
een duidelijke voor- en achterkant heeft.

3. Ontsluiting bedrijventerrein

1. Nieuwe aansluiting A58

2. Verleggen zeedijk Buitenhaven

4. Fietsroute

5. Zichtlocaties A58/stadsentree
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Bedrijventerrein Souburg 2
Gemeente Vlissingen

SOUBURG II | STEDENBOUWKUNDIG PLAN
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Verkaveling
schaal 1:4000
30 oktober 2015

N

SOUBURG I

FASE 1
FASE 2

FASE 3

FASE 4

Fasering
FASE 1: Deelgebied A+B
FASE 2: Deelgebied C
FASE 3: Slachthuisterrein
FASE 4: Buitenhaven West
Bedrijventerrein Souburg 2
Gemeente Vlissingen

SOUBURG II | FASERING

Verkaveling
schaal 1:4000

N

30 oktober 2015
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BEDRIJVENTERREIN SOUBURG | BEELDKWALITEIT
Samen met het bestemmingsplan vormt het ‘Beeldkwaliteitsplan
Bedrijventerrein Souburg’ (opgesteld door de gemeente Vlissingen en
vastgesteld door de gemeenteraad), de basis voor het inrichtingsplan
en de richtlijnen omtrent de gewenste beeldkwaliteit. Op de volgende
pagina’s zijn de belangrijkste punten uit dit beeldkwaliteitplan
opgenomen en is ter verduidelijking een aantal referentiebeelden
toegevoegd. In het beeldkwaliteitplan is onderscheid gemaakt in de
zone langs de snelweg/zichtlocaties en de dwarsverbindingen. In dit
document wordt hierin nog een nuancering aangebracht voor de zone
langs de Poorterweg (wel een zichtlocatie maar minder beeldbepalend
dat de zichtlocaties langs de stadsentrees).

•

•

OPENBARE RUIMTE

BEELDCONCEPT

Algemeen

Bebouwing

Straatmeubilair, bewegwijzering en verlichting dienen in verwantschap
met elkaar te worden ontworpen. Voor het gehele bedrijventerrein Souburg
dient een herkenbare, enigszins robuuste, stijl te worden toegepast.
Hoofdkleur dient zwart te zijn met lichte accenten van roestvrij staal dan
wel roodbruine tinten.

Langs de rijksweg begeleidt de bebouwing de entree van Vlissingen. Het
accent ligt voor zowel het oostelijk als het westelijk deel op representativiteit
voor zowel bebouwing als openbare ruimte en oriëntatie op de rijksweg.

Marie Curieweg
De Marie Curieweg heeft een breedte van 7 meter, bestaande uit zwart
asfalt. Aan de zijde van de bebouwing ligt een strook van ca. 4,5 meter,
bestaande uit een voetpad en een blokhaag. Het voetpad maakt onderdeel
uit van het openbaar gebied, terwijl de blokhagen op eigen terrein staan.
De blokhaag is 1 meter hoog en vormt een samenhangend element voor
het gehele bedrijventerrein. Naast de Marie Curieweg ligt een berm, gevolgd
door een vrijliggend fietspad van rood asfalt.
Dwarsverbindingen
De dwarsverbinding(en) van de Marie Curieweg/Poortersweg zijn eveneens
7 meter breed en van zwart asfalt. Aan de zijde van de bebouwing ligt een
strook van ca. 2 meter breed. Deze strook maakt deel uit van het openbaar
gebied.
Verlichting
De straatverlichting wordt tussen de parkeerstrook en de blokhaag
geplaatst. De lichtmasten verlichten zowel de weg als het voorterrein van
de bedrijven.

De grotere schaal van de rijksweg en de robuustheid van het omringende
landschap en het aansluitende havengebied vragen om een zekere
robuustheid qua uitstraling van het bedrijventerrein. Groen en bebouwing
dienen een stevig karakter te krijgen, waarbij elementen en kleurgebruik
vanuit het Zeeuwse landschap als inspiratiebron dienen. De zwart
geverfde schuren met de huizen en daken als roodoranje accenten in
een grootschalig open landschap met dichte windsingels en vliedbergen
vormen aanleidingen voor het kleur- en materiaalgebruik van zowel de
bebouwing als de openbare ruimte.
Buitenruimte/Voorterrein
De buitenruimte dient over het gehele terrein een eenduidige uitstraling
te hebben. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein, dat middels een
blokhaag wordt gescheiden van het openbaar gebied. De blokhagen
zorgen voor een samenhangend en groen beeld.
Voor de inrichting van het voorterrein wordt aangesloten bij de
kleurstelling, zoals die voor de bebouwing is aangegeven. De inritten en
de parkeervoorzieningen moeten zich duidelijk onderscheiden van de
openbare weg, die in zwart asfalt wordt uitgevoerd. Betonstraatstenen
danwel gebakken klinkers worden voorgestaan. De inritten worden
uitgevoerd in een roodoranje klinker. Voor de overige terreininrichting
kunnen kleuren als antraciet, staalgrijs en roodoranje gebruikt worden.
Reclame
Ten aanzien van reclame-uitingen zijn de criteria uit de welstandsnota van
kracht.

EIGEN TERREIN
parkeren of representatieve tuin
BLOKHAAG ALS ERFAFSCHEIDING
circa 1m hoog en 1,5m breed
TWEEZIJDIGE STRAATVERLICHTING
VOETPAD
circa 3m breed

16

BEDRIJVENTERREIN | SOUBURG II

•

BEBOUWING [ALGEMEEN]

•

BEBOUWING [NOORDELIJKE ZONE A58]

oost: 15m
west: 10m

REPRESENTATIEVE GEVELS/VOORTERREIN
Naar alle openbare wegen moet een representatieve
gevel worden ontworpen. Hier moeten de
representatieve onderdelen van het bedrijf worden
ondergebracht. Dit geldt met name voor de bedrijven,
die zich presenteren langs de A58/de nieuwe
stadsentree. Buitenopslag aan de voorzijde is niet
toegestaan.

BEBOUWING [DWARSVERBINDING]

>5m

ROOILIJN
Gestreefd wordt om de voorgevels van de bebouwing
langs de Marie Curieweg in de rooilijn te situeren. In
het oostelijke gedeelte van het plangebied is de rooilijn
op 15 meter vanaf de perceelgrens gelegen, in het
westelijk deel 10 meter. Het parkeerterrein behorend bij
het bedrijf, dan wel een representatief voorterrein, ligt
tussen de blokhaag en de bebouwing in.

<12m
>8m

•

AFSTAND PERCEELSGRENS
De voorgevels van de bebouwing langs de
dwarsverbinding(en) moeten op minimaal 5 meter
afstand uit de perceelgrens zijn gelegen. In deze zone
van minimaal 5 meter wordt geparkeerd of wordt een
representatieve tuin/voorterrein aangelegd.

VOOR
ZIJDE

>60% v/d kavel

HORIZONTAAL KARAKTER
De bebouwing moet een horizontaal karakter krijgen,
waarbij eentonigheid voorkomen wordt. Wanneer
sprake is van grootschalige bebouwing moet een
duidelijke geleding/parcellering in de voorgevel worden
aangebracht.

BOUWHOOGTE EN BREEDTE
Voor alle bebouwing geldt een maximale bouwhoogte
van 12 meter. De minimale hoogte voor op de A58
georiënteerde bedrijven is 8 meter. Ter afscherming van
het achterliggende gebied wordt een gevelbreedte van
minimaal 60% van de perceelbreedte aangehouden.

HOEKACCENTEN
Met name de bedrijven die grenzen aan een
dwarsverbinding moeten een tweezijdige uitstraling
krijgen, waarbij het accent ligt op de zijde van de A58/
nieuwe stadsentree.

BEDRIJVENTERREIN | SOUBURG II
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SOUBURG II | REFERENTIES
Prominente locaties langs de rijksweg A58 en de nieuwe stadsentree
kennen hogere eisen voor beeldkwaliteit dan de bebouwing die niet
direct zichtbaar is vanaf de hoofdontsluiting. Daarom is er een verdeling
gemaakt in beeldkwaliteitniveaus, zoals in de kaart hiernaast en middels
de referentiebeelden is weergegeven.
Voor beeldkwaliteitniveau hoog en voor hoekoplossingen geldt dat
het gebouw meer gevelopeningen/transparante delen, een grotere
plasticiteit in de gevel en bijzondere accenten in het volume dient te
hebben. Hoekoplossingen worden gekenmerkt door een tweezijdige
oriëntatie, waarbij het accent ligt op de zijde van de A58.
Voor beeldkwaliteitniveau laag geldt dat een eenduidigere/simpelere
volume-opbouw is toegestaan. Dit betekent dat er minder eisen worden
gesteld aan parcellering/plasticiteit, transparantie en materialisatie.
Grote dichte ‘dozen’ dienen echter te worden voorkomen en een
(beperkte) afwisseling van materialen (minimaal twee verschillende)
gewenst is ter voorkoming van een te uniform/grootschalig karakter.
Het kleurgebruik voor de bebouwing is ontleend aan het Zeeuwse
landschap: zwart/antraciet ondersteund door staalgrijs en roodoranje
kleuraccenten. Er wordt bij grootschalige bebouwing gestreefd naar
een afwisseling van materialen, zoals baksteen, staal, glas en hout in de
voorgevels en de hoekgevels daar waar dit gewenst is.

Beeldkwaliteitniveaus
NIVEAU HOOG
NIVEAU MIDDEL
NIVEAU LAAG
HOEKOPLOSSING/TWEE VOORKANTEN
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NIVEAU HOOG

NIVEAU MIDDEL

NIVEAU LAAG
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SOUBURG II | PROFIELEN

profiel verlengde Marie Curieweg

kavel, parkeren op eigen terrein
rooilijn ligt 10m van de perceelgrens

haag 1,0 m hoog en 1,5 m
voetpad, grijs/bruine betonklinkers
en standaard 13/15 betonband
2,0 m breed

rijweg, asfalt
7,0 m breed

berm, kabels en leidingen
2,5 m breed

fietspad, rood asfalt
3,0 m breed

groenstrook
varieert in breedte

A58
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kavel
openbaar gebied

Bedrijventerrein Souburg 2
Gemeente Vlissingen

doorsnede verlengde Marie Curieweg
schaal 1:200

27 oktober 2015

profiel dwarsverbinding

kavel
openbaar gebied
kavel

kavel, parkeren op eigen terrein
of representatieve tuin
afstand tot gevel minimaal 5m

haag 1,0 m hoog en 1,5 m

rijweg, asfalt
7,0 m breed

voetpad, grijs/bruine betonklinkers
en standaard 13/15 betonband
2,0 m breed
haag 1,0 m hoog en 1,5 m

kavel, parkeren op eigen terrein
of representatieve tuin
afstand tot gevel minimaal 5m

Bedrijventerrein Souburg 2
Gemeente Vlissingen
doorsnede dwarsverbinding
schaal 1:200

28 oktober 2015
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profiel zuidelijke rand

rijweg, asfalt
8,0 m breed

groenstrook met waterberging
varieert in breedte

bestaand fietspad
circa 3,0 m breed

groenstrook
varieert in breedte

rijweg, asfalt
7,0 m breed

voetpad, grijs/bruine betonklinkers
en standaard 13/15 betonband
2,0 m breed
haag 1,0 m hoog en 1,5 m

kavel, parkeren op eigen terrein
of representatieve tuin
afstand tot gevel minimaal 5m
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openbaar gebied
kavel

Bedrijventerrein Souburg 2
Gemeente Vlissingen
doorsnede zuidelijke rand
schaal 1:200

28 oktober 2015

SOUBURG II | IMPRESSIES

Impressie landschapsvisier
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Impressie profiel dwarsverbinding
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Impressie nieuwe stadsentree
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3.046 m2

2.404 m2

2.049 m2

2.580 m

2

1.804 m2

4.070 m2
1.935 m2

3.301 m2

2.321 m2
2.433 m2

2.939 m2

3.807 m

2

2.363 m2

3.306 m2

2.433 m2

3.352m2

3.461m2
4.715 m2

2.775 m2
3.072 m2

3.840 m2
3.062 m2
3.752 m2

5.360 m2

Plandeel hoofd infrastructuur
4.208 m2

verharding
aanpassen
aansluiting + talud
groen
fietspad
Totaal

BIJLAGE 1 | RUIMTEGEBRUIK

6.391 m2
702 m2
7.774 m2
4.034 m2
18.901 m2

Bedrijventerrein Souburg

CONCEPT Exploitatie
schaal 1:4000 2 november 2015
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3.046 m2

2.404 m2

2.049 m2

2.580 m

2

1.804 m2

4.070 m2
1.935 m2

3.301 m2

2.321 m2
2.433 m2

2.939 m2

3.807 m

2

2.363 m2

3.306 m2

2.433 m2

3.352m2

3.461m2
4.715 m2

2.775 m2
3.072 m2

3.840 m2

Plandeel Souburg 2

3.062 m2
3.752 m2

5.360 m2

4.208 m2

verharding
groen
water
fietspad

13.304 m2
16.838 m2
7.102 m2
738 m2

Uitgeefbaar
plandeel A
plandeel B
plandeel C
plandeel D
plandeel E
Totaal

14.676 m2
28.097 m2
19.233 m2
6.814 m2
9.568 m2
78.388 m2

Totaal

116.370 m2

Bedrijventerrein Souburg

CONCEPT Exploitatie
schaal 1:4000 2 november 2015
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N

Bedrijventerrein Souburg 2
Wateroppervlakte bestaande situatie
Plangebied
Bestaand water binnen plangebied
Totale wateroppervlakte:
8.018 m2

N

BIJLAGE 2 | WATERTOETS

3 april 2015
gemeente Vlissingen

1:4.000
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Bedrijventerrein Souburg 2
Watertoets fase 2, 3 en 4
Plangebied fase 2, 3 en 4
3.046 m2

2.404 m2

2.580 m2

1.804 m2

4.070 m2
3.301 m

10.318 m2

Totaal:

20.222 m2

2.321 m2
3.807 m

2

2.363 m2

3.352m2

Uitgeefbaar

3.461m2
4.715 m2

2.775 m2
3.072 m2

3.840 m

2

Plandeel A

14.676 m2

Plandeel B

28.097 m2

Plandeel C

19.233 m2

Plandeel D

6.814 m2

Totaal:

3.062 m

2

3.752 m2

5.360 m2

Water fase 2 en 3

2.433 m2

2.939 m2

3.306 m2

2.433 m

2

1.935 m2

2

9.904 m2

Water fase 1
2.049 m2

68.820 m2

Plandeel E

9.568 m2

Infrastructuur
18.283 m2

Wegen
Fietspad
Totaal:

3.789 m2
22.072 m2

4.208 m2

Het totale wateroppervlak in de
plansituatie (fase 1, 2, 3 en 4) is 22,3%
van uitgeefbaar en verharding.

N
2 november 2015
gemeente Vlissingen
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1:4.000

Bedrijventerrein Souburg 2
Kabels en leidingen
Datatransport
Buisleiding gevaarlijke inhoud
Gas, hoge druk
Gas, lage druk
Laagspanning
Middenspanning
Riool, onder druk
Riool, vrij verval
Water

BIJLAGE 3 | KABELS & LEIDINGEN

2 november 2015
gemeente Vlissingen

N
1:4.000
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* ca. 0,9m -NAP

* ca. 0,7m +NAP

* ca. 1,0m -NAP

* ca. 0,8m +NAP

* ca. 0,5m -NAP

* ca. 0,6m +NAP
* ca. 0,6m -NAP

* ca. 4,5m +NAP
* ca. 0,6m -NAP

* ca. 0,1m -NAP

* ca. 0,8m +NAP

* ca. 1,5m +NAP

* ca. 0,1m +NAP

* ca. 0,6m -NAP

* ca. 0,2m +NAP
* ca. 0,1m +NAP

* ca. 2,0m +NAP

* ca. 0,1m -NAP

* ca. 1,0m +NAP
* ca. 0,3m +NAP
* ca. 2,0m +NAP
* ca. 2,5m +NAP

* ca. 3,6m +NAP

* ca. 3,2m +NAP
* ca. 6,9m +NAP

Bedrijventerrein Souburg 2
Gemeente Vlissingen

BIJLAGE 4 | HOOGTEKAART
32
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Hoogtekaart
schaal 1:2000
30 oktober 2015

N

