
Inwoners en bestuurders van Drenthe 
maken zich zorgen over de verrom-
meling van het landschap in Drenthe. 
Dit bleek tijdens de campagne Kiek op 
Drenthe van de Milieufederatie Drenthe, 
Drents Plateau en Het Drentse Land-
schap. Vooral de onvrede over het aan- 
zicht van bedrijventerreinen bleek groot. 

Maar wat is er nu precies mis met het 
aanzicht van Drentse bedrijventerrei-
nen? Op verzoek van Drents Plateau 
en de Milieufederatie Drenthe hebben 
een team van experts en een panel van 
inwoners vijftien Drentse bedrijventer-
reinen beoordeeld. Minimaal één per 
gemeente. De beoordeling vond plaats 
op basis van een aantal objectieve 
criteria.

Opvallend was dat de uitkomsten van 
het expertteam sterk overeen kwamen 
met die van het bewonerspanel. Ook 
tijdens een werkatelier met vertegen-

Inpassing Drentse bedrijventerreinen in het landschap

Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark

woordigers van Drentse gemeenten, de 
provincie Drenthe en het bedrijfsleven 
bleek de eensgezindheid groot. Er is een 
breed draagvlak voor samenwerking 
van overheden, bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties om de inpas-
sing van Drentse bedrijventerreinen in 
het landschap te verbeteren. Gelukkig 
zijn hiervoor ook volop kansen en  
mogelijkheden. 

In deze brochure vindt u per beoorde-
lingscriterium een samenvatting van 
de resultaten en de aanbevelingen. Ook 
is de benodigde inzet van de verschil-
lende partijen benoemd. Ter inspiratie 
van gemeenten, de provincie en het 
bedrijfsleven. Wij dagen u uit om con-
creet aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld 
door samen een verbeterplan te maken 
voor een bestaand bedrijventerrein. 
Gezamenlijk kunnen we in Drenthe de 
kwaliteitsslag maken van bedrijven- 
terreinen naar bedrijvenparken.
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Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen laat 
nog wel eens te wensen over. Soms is het al misgegaan bij 
de locatiekeuze: bedrijventerreinen laten zich slecht inpassen 
in een waardevol landschap. In andere gevallen ontbreekt 
een (groene) verankering in het landschap of past de soort 
beplanting niet bij het omringende landschap.

Aanbevelingen

•  Maak een structuurplan, landschapsontwerp of totaalvisie 
voor een groter gebied

• Maak de kwaliteit van het landschap (mede) bepalend voor 
de locatiekeuze

• Maak een landschapsplan voor een bedrijventerrein vóór de 
ontwikkeling van het terrein

• Ontwerp het bedrijventerrein binnen het bestaande land-
schap (verkavelingstructuur, landschapselementen)

• Handhaaf bestaande landschapselementen en neem die als 
uitgangspunt voor het ontwerp

• Ontwerp een goede overgang naar het landschap en naar 
dorp of stad

• Werk met gebiedseigen beplanting
• Ontwerp, indien van toepassing, een bedrijventerrein als 

mooie en leefbare entree van dorp of stad
• Respecteer bestaande beeldbepalende elementen (bijvoor-

beeld molen, kerktoren, boom)
• Zorg voor een duidelijke, natuurlijke begrenzing van het terrein
• Voeg met een bedrijventerrein kwaliteit aan het landschap 

toe!

Ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen



Beeldkwaliteit
Over de uitstraling van bedrijfsgebouwen en het terrein 
op het landschap is veel aan te zeggen. Bedrijfsgebouwen 
trekken soms onnodig de aandacht door verkeerd kleur-
gebruik. Opvallend vaak is de bebouwing laagwaardig: 
‘lelijke loodsen en dozen’. Op sommige zichtlocaties is er 
juist sprake van een kakofonie van architectuur. Andere 
terreinen ogen rommelig. En soms is wel aandacht besteed 
aan de kwaliteit van ‘de voorkant’ van een bedrijven- 
terrein, maar ontbreekt die aan ‘de achterkant’.

Aanbevelingen

• Maak een beeldkwaliteitsplan voor het hele bedrijventerrein 
• Gebruik donkere, gedekte kleuren voor gebouwen
• Zorg voor harmonie in kleur en vormgeving
• Zorg voor een samenhang van individuele bedrijfsgebouwen
• Situeer zichtlocaties enkel aan snelwegen bij steden

Lichthinder
Bedrijventerreinen dragen ’s avonds en ‘s nachts bij aan 
lichtvervuiling. Opvallend is de overmatige verlichting van 
een aantal terreinen of gebouwen. Zelfs op nog bijna lege 
terreinen is soms al (te) veel openbare verlichting aanwezig. 
Verder blijkt de verlichting bij een aantal gebouwen naar 
de hemel gericht, terwijl bedoeld wordt de gebouwen en 
het terrein te verlichten. 

Aanbevelingen

• Doof openbare verlichting (deels) zolang het bedrijventerrein 
nog leeg is

• Verminder de verlichting van sterk verlichte gebouwen of  
terreinen

• Richt de verlichting beter, zodat deze niet meer de hemel  
in schijnt

• Gebruik beter afschermende armaturen
• Zorg voor afscherming via beplanting



Ruimtegebruik
Er vallen allerlei punten op aan het ruimtegebruik binnen 
bedrijventerreinen. Opvallend veel delen van bedrijven-
terreinen liggen braak of bedrijfsgebouwen staan leeg. 
Desondanks worden toch nieuwe terreinen ontwikkeld.  
De inrichting van de openbare ruimte wordt op bedrijven-
terreinen vaak vergeten. Soms bepalen geparkeerde auto’s 
of (container)opslag het beeld.

Aanbevelingen

• Sluit bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein met de 
hoogte en functie van bedrijfsgebouwen logisch aan bij de 
stad (handelstad, kantoorstad ….).

• Kies voor combinatie van wonen en werken op de overgang 
naar dorp of stad

• Ontwikkel een terrein gefaseerd
• Zorg voor een logische verkeersaansluiting op bebouwde 

omgeving
• Geparkeerde auto’s kunnen uit beeld met behulp van een 

talud of ondergronds parkeren
• Houd ruime afstand tot de aangrenzende weg
• Ga uit van zuinig ruimtegebruik
• Ontwerp de openbare ruimte

Maat en schaal
Maat en schaal van een bedrijventerrein passen niet altijd 
bij de omgeving. Soms is er sprake van dominante gebou-
wen die te groot of te opvallend zijn voor het bedrijventer-
rein en het aangrenzende dorp. Soms is het totale bedrij-
venterreinen veel te groot voor het aangrenzende dorp. 

Aanbevelingen

• Zorg dat maat en schaal van het bedrijventerrein aansluiten 
bij maat en schaal van dorp of stad in de omgeving

• Laat de omvang van een bedrijfsgebouw aansluiten bij de 
rest van het bedrijventerrein

Leegstand in de kop van Drenthe

Aanbod huurbedrijfsruimte per 5 april 2009

Assen 26.836 m2

Noordenveld 5.920 m2

Tynaarlo 1.435 m2

Midden-Drenthe 4.503 m2

Totaal 38.694 m2

Bron: Boelens Jorritsma Bedrijfsmakelaardij



Provincie

• Neem de regie door samenwerking tussen 
gemeenten te organiseren op basis van een 
gemeenschappelijk belang

• Regel in een verordening dat eerst de ruimte op 
bestaande terreinen wordt ingevuld, voordat 
nieuw terrein mag worden ontwikkeld

• Maak met gemeenten afspraken over grond- 
prijzen en verevening

• Stel een regionale grondbank in om bedrijven  
op een passende locatie te krijgen

Gemeente

• Geef prioriteit aan herstructurering en revitalise-
ring en treedt hierbij proactief op

• Ontwikkel een bedrijventerrein als PPS (Publiek 
Private Samenwerking)-constructie samen met 
ondernemers

• Stel bij uitgifte de voorwaarde van aansluiting 
bij parkmanagement

• Stel een coördinerend architect aan bij de  
ontwikkeling van een bedrijventerrein

• Houd bij de uitvoering vast aan de eisen van het 
beeldkwaliteitsplan

• Draag het beheer van de openbare ruimte over 
aan de ondernemers (het parkmanagement)

Bedrijfsleven

• Werk samen in een parkmanagementorganisatie
• Denk vooraf na over restwaarde en hergebruik van 

een bedrijfsgebouw

Proces

Er zijn volop mogelijkheden voor de inpassing van 
bestaande bedrijventerreinen in het landschap. Deze 
kwaliteitsslag vergt inzet van provincie, gemeente én 
bedrijfsleven. Cruciaal daarbij is de samenwerking 
van alle partijen op basis van een gemeenschappelijk 
belang. In alle fasen van het proces.

Planontwikkeling 

Uitgifte / uitvoering

Gebruik / beheer

Ambitie / visie 
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Met dank aan de leden van het expertteam en  
het bewonerspanel

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij  
een bijdrage van de provincie Drenthe
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Info

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Drents Plateau, Annemarie de Groot
Tel. 0592-305971
06-57661820
a.groot@drentsplateau.nl
www.drentsplateau.nl

Milieufederatie Drenthe, Judith van den Berg
Tel. 0592-311150
j.vd.berg@mfdrenthe.nl
www.mfdrenthe.nl


