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Leeswijzer
Het	bedrijvenpark	is	voor	wat	betreft	de	
beeldkwaliteits-richtlijnen	onderverdeeld	in	drie	
deelgebieden:	

Markant	gebied
Centraal	gebied	representatief
Centraal	gebied	midden

Het	markante	gebied	ligt	op	het	knooppunt	van	
de	A58	en	de	N260	(Langenbergseweg)	aan	de	
Hercules	en	bestaat	feitelijk	uit	twee	kavels.	Deze	
kavels	moeten	tezamen	met	de	reeds	bestaande	
bebouwing	van	Audax	zorgen	voor	een	markante	
poort	als	entree	van	Gilze.	Het	centraal	gebied	
representatief	is	gelegen	aan	de	Hercules	en	
Phantom,	langs	de	snelweg	A58,	de	N260	en	langs	
de	Tilburgsebaan.	Hier	dient	de	bebouwing	een	
representatief	karakter	te	hebben	als	visitekaartje	

•
•
•

Inleiding

Voor	u	ligt	het	beeldkwaliteitsplan	Midden-Brabant	
Poort.	Dit	plan	draagt	in	belangrijke	mate	bij	aan	
de	ontwikkeling	van	het	nieuwe	bedrijvenpark	
van	de	gemeente	Gilze	en	Rijen.	Naast	het	
bestemmingsplan	speelt	het	beeldkwaliteitsplan	
een	belangrijke	rol	bij	de	welstandstoetsing.	In	
het	kader	van	de	omgevingsvergunningaanvraag	
dient	ieder	bouwplan	namelijk	te	worden	getoetst	
aan	een	vastgesteld	welstandskader.	Hierin	wordt	
benoemd	aan	welke	architectonische	eisen	de	
welstandscommissie	de	bouwplannen	dient	te	
toetsen.	Dit	beeldkwaliteitsplan	voorziet	in	dit	
welstandskader.	Tezamen	met	de	toets	uit	het	
bestemmingsplan,	doorloopt	ieder	bouwplan	een	
toets	aan	de	hand	van	dit	beeldkwaliteitsplan.

van	het	bedrijvenpark	Midden-Brabant	Poort.	Het	
centraal	gebied	midden	gelegen	aan	de	Dakota	en	
Concorde	is	het	reguliere	deel.	

De	beeldkwaliteit	is	per	deelgebied	uitgewerkt	in	
één	dubbelzijdig	blad	waarin	de	eisen	ten	aanzien	
van	beeldkwaliteit	en	architectonische	uitstraling	
uiteen	worden	gezet.	Deze	bladen	bestaan	uit	
een	beschrijving	en	referentiebeelden.	Deze	twee	
onderdelen	zijn	opgenomen	om	de	visie	op	het	
gebied	over	te	dragen	en	te	vertalen	in	beelden.	
Voor	ieder	deelgebied	is	ook	een	criteriaschema	
opgenomen.	Dit	schema	bevat	de	feitelijke	criteria	
waaraan	de	welstandscommissie	zal	toetsen.	
Wanneer	er	vrijheid	wordt	gegeven	in	de	criteria	
of	wanneer	er	onduidelijkheid	bestaat	over	de	
wijze	van	interpreteren	van	deze	vrijheid,	kan	de	
toelichtende	tekst	of	de	beelden	uitsluitsel	bieden.

Op	de	volgende	pagina’s	worden	de	toetsingsbladen	
verder	toegelicht.

Status
Dit	beeldkwaliteitsplan	wordt	in	het	kader	van	
artikel	12a	Woningwet	vastgesteld	als	wel-
standskader	voor	het	gebied	Midden-Brabant	
Poort,	fase	I.	Voor	zaken	die	niet	bouwver-
gunningsplichting	(en	daarmee	dus	ook	niet	
welstandsplichtig)	zijn,	fungeert	dit	plan	als	
gemeentelijke	beleidsnota.
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Situering Oriëntatie -	Oriëntatie	naar	alle	zijden.

Massa en vorm Bouwmassa -	Combinatie	van	twee	bouwmassa’s.	
-	Eén	bouwmassa	laag,	andere	
		bouwmassa	hoog.

Kapvorm -	Vrij.

Kaprichting -	Vrij.

Gevel-
karakteristiek

Gevelopbouw -	Twee	gekoppelde	volumes.
-	Accentvolume	op	laag	volume	of
		Accentvolume	naast	laag	volume.

Gevelgeleding -	Vrij.

Plasticiteit -	Vrij.
-	Bouwvolumes	mogen	als	geheel			
		uitsteken	of	inspringen	te	opzichte	van	
		elkaar.

Kleur en 
materiaal

Materiaalkeuze -	Gevel:	Baksteen,	glas,	staal,	beton,		
		koper,	zink,	natuursteen,	keramisch		
		materiaal	of	aluminium.	
-	Dak:	vrij.
-	Kozijnen:	vrij.

Materiaalkleur -	Toepassen	van	materiaaleigen	kleuren.
-	Het	toepassen	van	felle	en/of				
		contrasterende	kleuren	is	niet	
		toegestaan.

Overige Detaillering -	Toepassen	van	zonnepanelen	is	
		toegestaan,	mits	het	onderdeel	uitmaakt	
		van	het	architectonisch	ontwerp.
-	Loaddocks	zijn	alleen	toegestaan	aan	
		de	Hercules	op	eigen	terrein	aan
		het	bedrijvenpark.
-	Hoog	afwerkingsniveau	en	detaillering.

Perceelsinrichting -	Overwegend	groene	uitstraling.
-	Groene:	gras	en	plantvakken	omzoomt	
		met	groene	hagen.
-	Parkeren:	in	groene	hagen	ingepakt.

*	plasticiteit	is	de	mate	aan	dieptewerking	door	het	reliëf	in	de	gevel,	veroorzaakt	door	licht-	
en	schaduwwerking	in	de	gevel	of	binnenshuis.

Deelgebied 

DEELGEBIED 1                        ‘Markant gebied’

Algemeen beeld
Het	Markante	gebied	ligt	aan	de	Hercules	in	het	knooppunt	
van	de	afrit	Gilze	aan	de	A58	en	de	N260	(Langenbergseweg).	
Dit,	relatief	kleine	gebied,	vormt	na	realisatie	samen	met	het	
bestaande	Audax-pand	de	entree	van	het	gehele	bedrijfsareaal	
van	Gilze.	In	dit	blad	wordt	door	middel	van	een	criteriatabel,	
een	bijhorende	omschrijving	en	sfeerbeelden	verbeeld	wat	voor	
deze	zone	als	markant	wordt	beschouwd.	

Sfeerbeschrijving 
De	bouwwerken	in	deze	zone	zijn	in	de	eerste	plaats	een	
visitekaartje	voor	Gilze	en	de	gemeente	Gilze	en	Rijen.	In	
tegenstelling	tot	de	rest	van	het	gebied	mag	hier	hoger	
gebouwd	worden	om	zodoende	een	markant	punt	te	kunnen	
creëren.	Het	bedrijf	kan	zich	hier	ook	uitstekend	door	profileren	
en	een	herkenbaar	element	aan	de	A58	of	de	N260	vormen.	

Het	bedrijf	is	verdeeld	in	twee	delen,	die	fysiek	met	elkaar	
verbonden	zijn.	Een	hoog	deel	van	het	bedrijf	zorgt	voor	
de	herkenbaarheid,	ook	van	ver.	Het	lagere	deel	heeft	een	
meer	utilitair	karakter.	Beide	volumes	blijven	als	eenheid	
herkenbaar.	De	volumes	kunnen	op	twee	manieren	met	elkaar	
worden	gecombineerd.	Dit	wordt	in	de	afbeelding	hiernaast	
weergegeven.	Het	hoge	bouwvolume,	dat	dient	als	visitekaartje	
en	markant	punt	voor	het	gehele	gebied,	zal	een	zekere	
architectonische	‘flair’	uitstralen.	Hierbij	dient	onder	andere	
veel	aandacht	te	worden	geschonken	aan	een	zorgvuldige	
detaillering	om	de	architectonische	kwaliteit	te	kunnen	
waarborgen.
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Deelgebied 

Hoekprincipe

Basisprincipe

65%	50%	

DEELGEBIED 2    ‘Centraal	gebied	representatief’

Algemeen beeld
Centraal	gebied	representatief	is	de	zone	direct	gelegen	
aan	de	Hercules	en	Phantom	van	het	bedrijvenpark.	In	deze	
zone	wordt	een	eerste	indruk	van	het	gehele	bedrijvenpark	
weergegeven.	Het	is	daarom	van	belang	dat	de	kwaliteit	van	de	
gevels	grenzend	aan	de	openbare	ruimte	en	de	ruimte	tussen	
de	voorgevel	en	de	perceelsgrens	een	representatieve	kwaliteit	
uitstralen.	In	dit	blad	wordt	door	middel	van	een	criteriatabel,	
een	bijhorende	omschrijving	en	sfeerbeelden	verbeeld	wat	voor	
deze	zone	als	representatief	wordt	beschouwd.	

Sfeerbeschrijving 
Iedere	bedrijfshal	bestaat	uit	een	basisvolume.	Dit	volume	
dient	sober	te	worden	uitgevoerd.	Het	basisvolume	wordt	
gecombineerd	met	een	volume	dat	dient	als	representatief	
gedeelte	van	het	bedrijfspand.	Dit	volume	dient	minimaal	65%	
van	de	gevelbreedte	grenzend	aan	de	openbare	weg	aan	te	
nemen.	Hiermee	ontstaat	langs	de	Hercules	en	Phantom	een	
rustig	basisbeeld	van	alle	bedrijfshallen	met	een	representatief	
volume	aan	de	voorzijde	dat	de	identiteit	per	pand	weergeeft.	
Dit	principe	wordt	in	de	afbeelding	hiernaast	schetsmatig	
weergegeven.	
	

Situering Oriëntatie -	Op	de	weg.

Massa en vorm Bouwmassa -	Samengestelde	bouwmassa.
-	Minimaal	65%	van	de	voorgevelbreedte	
is	representatief	uitgevoerd.
-	Bij	hoekkavels	is	minimaal	50%	van	
het	aangewezen	representatieve	gebied	
representatief	uitgevoerd.

Kapvorm -	Functioneel	bouwvolume:	plat	dak.
-	Representatief	bouwvolume:	vrij.
-	Indien	hellend	meer	dan	30	
		graden	en	voorkeur	gaat	uit	naar	een	
		assymetrische	kap	of	lessenaarsdak.

Kaprichting -	Vrij.

Gevel-
karakteristiek

Gevelopbouw -	Representatief	bouwvolume	aan	
		straatzijde.	
-	Bedrijfshal	achter	representatief	
		bouwvolume.
-	Vermijden	van	lange	gesloten	gevels	aan	
		de	straatzijde	/	openbare	ruimte.

Gevelgeleding -	Vrij.

Plasticiteit -	Vrij.

Kleur en 
materiaal

Materiaalkeuze -	Gevel:	Baksteen,	zink,	natuursteen,		
		keramische	matriaal	of	glas	in	de	
		representatieve	bebouwing	in	
		combinatie	met	stalen	beplating.	
-	Geen	grof	damwandprofiel.
-	Kozijnen:	vrij.
-	Ondergeschikte	bouwdelen:	zink,	beton	
		en	natuursteen.

Materiaalkleur -	Toepassen	van	materiaaleigen	kleuren.
-	Baksteen:	midden-	tot	donkere	spectrum
		(rood-bruin,	grijs,	antraciet,	mangaan,		
		zwart).
-	Stalen	beplating:	donkere	grijstinten	/	
		antraciet.
-	Het	toepassen	van	felle	en/of	
		contrasterende	kleuren	is	niet	
		toegestaan.

Overige Detaillering -	Toepassen	van	zonnepanelen	is	
		toegestaan,	mits	het	onderdeel	uitmaakt	
		van	het	architectonisch	ontwerp.
-	Hoge	afwerking	en	detaillering	voor	het	
		representatieve	bouwvolume.	

Perceelsinrichting -	Groen	situeren	op	voorterrein.
-	Gras	en	plantvakken.
-	Parkeren	eventueel	omzoomd	met	
		groene	hagen.	

*	plasticiteit	is	de	mate	aan	dieptewerking	door	het	reliëf	in	de	gevel,	veroorzaakt	door	licht-	
en	schaduwwerking	in	de	gevel	of	binnenshuis.
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Situering Oriëntatie -	Op	de	weg.

Massa en vorm Bouwmassa -	Vrij.

Kapvorm -	Plat	dak.
-	Evt.	tweede	toegevoegd	representatief	.
		bouwvolume:	vrij.
-	Indien	hellend	meer	dan	30.
		graden	en	voorkeur	gaat	uit	naar	een
		assymetrische	kap	of	lessenaarsdak.

Kaprichting -	n.v.t.

Gevel-
karakteristiek

Gevelopbouw -	Vrij.

Gevelgeleding -	Vrij.

Plasticiteit -	Vrij.

Kleur en 
materiaal

Materiaalkeuze -	Basisvolume:	Plaatmateriaal.	
-	Representatief	geveldeel	of	evt	tweede	
		toegevoegd	volume:	baksteen,	glas,	
		beton,	hout,	natuursteen,	keramisch,	
		geribbeld	of	vlak	plaatmateriaal	(staal,	
		rvs,	verzinkt).
-	Uitgesloten:	grof	geprofileerde	
		damwandprofielen.
-	Kozijnen:	vrij.	

Materiaalkleur -	Toepassen	van	materiaaleigen	kleuren.
-	Het	toepassen	van	felle	en/of				
		contrasterende	kleuren	is	niet	
		toegestaan.

Overige Detaillering -	Vrij.

Perceelsinrichting -	Groen	op	het	voorterrein	situeren.
-	Gras	eventueel	aangevuld	met	
		hagen	en/of	plantvakken.

DEELGEBIED 3:           ‘Centraal gebied midden’

Algemeen beeld
Dit	deelgebied	is	gelegen	aan	de	Dakota	en	de	Concorde.	Het		
gebied	wordt	aan	drie	zijden	omsloten	door	het	centraal	gebied	
representatief.	Aan	de	oostzijde	grenst	het	direct	aan	het	
buitengebied.	Het	plan	is	zo	opgezet	dat	in	deze	richting	een	
uitbreiding	van	het	terrein	mogelijk	is.	

Elk	perceel	grenst	met	één	zijde	aan	de	openbare	wegen	die	van	
noord	naar	zuid	door	het	gebied	lopen.	In	dit	blad	wordt	door	
middel	van	een	criteriatabel,	een	bijbehorende	beschrijving	en	
sfeerbeelden	verbeeld	wat	voor	deze	zone	als	gewenst	wordt	
beschouwd.

Sfeerbeschrijving 
De	basiseisen	aan	beeldkwaliteit	zijn	een	sobere	uitstraling	voor	
de	bedrijfspanden.	Alle	bedrijfspanden	dienen	minimaal	een	
deel	van	de	voorgevel	representatief	vorm	te	geven.	Voorgevels	
zijn	geörienteerd	naar	het	openbare	gebied.	De	voorgevel	moet	
een	goede	uitstraling	hebben	en	is	als	massadeel	herkenbaar.	
Het	representatieve	bouwdeel	zal	in	tegenstelling	tot	het	sobere	
basisvolume	worden	voorzien	van	een	afwijkend		materiaal-	
en	kleurgebruik.	Hiermee	wordt	dit	representatief	bouwdeel	
verbijzonderd	en	daarmee	onderscheidend	in	de	vormgeving.	
De	zij-	en	achtergevels	zijn	onderling	gelijk	in	vormgeving,	
materiaal-	en	kleurgebruik.	Zij	vormen	één	schil	rondom	de	
achterzijde	van	het	gebouw.

	

*	plasticiteit	is	de	mate	aan	dieptewerking	door	het	reliëf	in	de	gevel,	veroorzaakt	door	licht-	
en	schaduwwerking	in	de	gevel	of	binnenshuis.
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RECLAME-UITINGEN

Positie
Reclame	mag	worden	toegepast	in	de	ruimte	tussen	de	openbare	
weg	en	de	voorgevellijn.	De	reclame	dient	op	een	logische	plek	
geplaatst	 te	 worden.	 Indien	 mogelijk	 mag	 de	 reclame	 worden	
geïntegreerd	in	het	ontwerp	van	het	gebouw.

Gevelreclame
Reclame	tegen	de	gevel	mag	hooguit	10%	van	de	geveloppervlakte	
in	 beslag	 nemen.	 Er	 mag	 maximaal	 één	 reclame-uiting	 per	
voorgevel	worden	geplaatst.	Gebouwen	 in	het	markant	gebied	
en	 hoekpanden	 mogen	 aan	 beide	 zijgevels	 van	 de	 hoek	 één	
reclame-uiting	 aan	 de	 gevel	 plaatsen.	 In	 het	 geval	 van	 een	
bedrijfsverzamelgebouw	 mogen	 per	 ondernemer	 één	 reclame-
uiting	geplaatst	worden.	Er	dient	een	berekening	naar	percentage	
per	ondernemer	aangehouden	te	worden.	
De	reclame	bestaat	uit	losse	letters	tegen	de	gevel.	Lichtbakreclame	
is	 niet	 wenselijk	 tenzij	 het	 losse	 letters	 zijn.	 De	 vormgeving,	
lettertype	en	kleur	zijn	vrij.	Bedrijfskleuren	mogen	in	de	reclame	
worden	 toegepast.	 Geintegreerde	 reclame	 in	 het	 ontwerp	 is	
wenselijk.	 Indien	 reclame	 tegen	de	gevel	meer	dan	5%	van	de	
geveloppervlakte	in	beslag	neemt,	is	het	verplicht	om	de	reclame	
in	het	ontwerp	te	integreren.	

Dakreclame
Bedrijven	 in	 de	 zone	 centraal	 gebied	 representatief,	 grenzend	
aan	de	A58	/	Hercules	mogen	ook	reclame	uitingen	op	het	dak	
plaatsen.	Dit	zijn	uitsluitend	losse	letters	van	maximaal	1m	hoog.	
Losse	elementen	zoals	vlaggen	of	reclamezuilen	/	borden	zijn	niet	
toegestaan	op	het	dak.

Reclamemast
Op	 het	 bedrijvenpark	 is	 in	 de	 openbare	 ruimte	 één	 grote	
reclamemast	toegestaan.	

Reclamezuilen
Er	is	één	reclamezuil	per	kavel	toegestaan.	Deze	reclamezuil	moet	
minimaal	3	meter	vanaf	de	zijdelingse	perceelsgrens	staan.
Reclamezuilen	 minimaal	 20cm	 vanaf	 het	 maaiveld	 plaatsen.	
De	 reclameborden	 dienen	 rustig	 en	 eenvoudig	 uitgevoerd	 te	
worden.	Wenselijk	is	dat	de	reclamezuilen	in	grijstinten	worden	
uitgevoerd.	De	vormgeving,	lettertype	en	kleur	van	de	belettering	
zijn	vrij.	Bedrijfskleuren	mogen	in	de	reclame	worden	toegepast.	

Vlaggenmasten
Vlaggenmasten	 zijn	 nergens	 toegestaan	 behalve	 in	 centraal	
gebied	 midden.	 Op	 het	 perceel	 zijn	 maximaal	 drie	 gelijke	
vlaggenmasten	 toegestaan.	 Deze	 drie	 vlaggenmasten	 dienen	
identiek	 te	 zijn	 en	 gegroepeerd	 geplaatst	 te	 worden	 op	 het	
voorterrein.	 De	 vlaggenmasten	 dienen	 ruim	 uit	 het	 optische	
midden	van	het	pand	geplaatst	te	worden.	Dus	niet	midden	voor	
het	gebouw	of	perceel.	De	kleur	en	vormgeving	van	de	vlag	is	
vrij.	

Wegbewijzering
Wordt	identiek	op	het	gehele	bedrijvenpark	toegepast.

Reclame-uitingen

Gevelreclame -	Max.	10%	van	de	voorgeveloppervlakte.
-	Max.	één	reclame-uiting	per	voorgevel	met	
		uitzondering	van	Markant	gebied	en	alle	
		hoekpanden	die	twee	voorgevelreclames	
		mogen	hebben.
-	Geen	lichtbakreclame	tenzij	uitgevoerd	als	
		losse	gesneden	letters.
-	Losse	gesneden	letters	tegen	de	gevel
-	Op	een	logische	leesbare	plek	tegen	de	gevel	
		of	tussen	gevelopeningen.
-	Reclame	integreren	in	het	ontwerp	wenselijk	
		mits	dit	te	verwijderen	is.
-	Reclame	uitingen	die	meer	dan	5%	(tot	
		maximaal	10%)	van	het	geveloppervlak	in	
		beslag	nemen	moeten	geintegreerd	in	het	
		ontwerp	worden	uitgevoerd.	
-	Lettertype	en	kleur	zijn	vrij.

Dakreclame -	Alleen	langs	A58/Hercules	reclame	op	het	dak			
		mogelijk	indien:	
						-		Uitgevoerd	als	losse	gesneden	letters
						-		Niet	hoger	dan	1m
-	Losse	elementen	zoals	vlaggenmasten,
		reclamezuilen	of	lichtbakreclame	op	het	dak	
		zijn	niet	toelaatbaar.
-	Losse	letters	op	het	dak	uitgevoerd	als	
		lichtletter	wel	toegestaan.

Reclamemast -	Eén	grote	reclamemast	toegestaan	in		
		het	openbaar	gebied.

Reclamezuilen -	Maximaal	één	reclamezuil	per	kavel.	
Reclamezuilen	bij	ingang	van	het	gebouw	of	
		terrein.
-	LED-schermen	of	lichtbakken	zijn	niet	
		toegestaan.	Aanlichten	(ook	met	LED)	is	wel	
		toegestaan.

Vlaggenmasten -	Vlaggenmasten	alléén	op	Centraal	Gebied			
		Midden.
-	Maximaal	3	gelijke	vlaggenmasten.
-	Plaatsen	van	vlaggenmasten	op	het		
		voorterrein.


