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INLEIDING

Een toetsbaar beeldkwaliteitsplan binnen een toekomstvisie
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SDUNHUHQ SODQJHELHG
SDUNHUHQ VWXGLHJHELHG
WRHJDQJSDUNHUHQ LQGLFDWLHI
VWDWLRQVSOHLQ
EHVWDDQGHVWDWLRQVWXQQHO
WRHNRPVWLJHRQGHUGRRUJDQJVWDWLRQ LQGLFDWLHI

MN

Voor de stationsomgeving van Culemborg stelt de gemeente
met belanghebbenden een visie op om er een levendig,
duurzaam en toekomstigbestendig gebied van te maken.
Om te zorgen dat de nu lopende plannen in het gebied zullen
passen binnen die visie en om te zorgen dat de kwaliteit
ervan voor partijen vooraf duidelijk is, en erop getoetst kan
worden, actualiseren we het beeldkwaliteitsplan daarvoor.
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1.1

IO\RYHUHQILHWVSDG RSWLH
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29&3

Het stationsgebied in Culemborg is een plek waar veel
ruimte is en kansen zijn om er een levendig modern gebied
van te maken. Er zijn meerdere initiatieven in het gebied,
die vragen om afstemming en samenhang. Daarom werkt
de gemeente met belanghebbenden aan een toekomstvisie
voor de hele stationsomgeving. Aan lopende plannen die
passen in het bestemmingsplan wordt meegewerkt.
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In het bestemmingsplan Spoorzone West is het plan in
voorbereiding voor een Albert Heijn met opbouw van
andere passende functie(s). De locatie daarvoor is bedacht
op wat heet ‘Fase 2’, het zuidelijkste deel van het plan,
langs de Parallelweg West. Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan besloot de gemeenteraad dat ontwerpen
ook getoetst dienen te worden aan een beeldkwaliteitsplan
(BKP), wel door een daarvoor ingesteld onafhankelijk
Kwaliteitsteam (KT).
Het bestaande BKP heeft zijn origine van meer dan tien jaar
geleden. Het doel was toen een supermarkt te maken en
vooral veel parkeerplaatsen. Door o.a. een lange procedure
bij de Raad van Staten met het bestemmingsplan zijn er
jaren voorbij gegaan. Sindsdien zijn we anders gaan denken
over stationsomgevingen en willen we het gebied anders
en beter gaan benutten. Een station als multimodaal
knooppunt voor duurzame vervoerskeuzen en een kans voor
een dichter, multifunctioneel gebied met hoge kwaliteit
openbare ruimte. Het KT gaf in een brief aan dat het BKP
haar onvoldoende visie en context bood om de kwaliteit van
een gebouwontwerpen te kunnen toetsen.
Om die reden hebben we besloten, in afstemming met de
raadscommissie, om een aangepast BKP op te stellen. Door
de ontwikkelende partij, grondeigenaar en de gemeente
Culemborg wordt gewerkt aan een plan voor fase 2, daarin
voorziet dit BKP. Met een ontwikkeling in fase 1 wordt
nog gewacht tot meer duidelijk is over de toekomstige
mogelijkheden voor dit gebied. In het geval er toch binnen
de bestemmingsplaneisen een voorstel wordt ingediend
voor fase 1, dan zijn hiervoor kort de randvoorwaarden
opgenomen in Hoofdstuk 3. De ontwerpfase van fase 2 kan
verder, terwijl het onderzoek naar de visie voor de grotere
omgeving waarbinnen fase 2 valt, verder uitgewerkt
wordt. Dit voorliggende BKP neemt dus een voorschot op
hoe de visie er mogelijk komt uit de zien, met inbegrip van
onzekerheden. Het omvat de belangrijkste ruimtelijke en
visuele uitgangspunten voor de ontwikkeling, die zoveel
mogelijk aansluiten bij het gewenste toekomstbeeld voor
het gehele stationsgebied.
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Beeldkwaliteitplan Spoorzone West, 2013

fase 3

fase 1

fase 2

Fase 1, 2 en 3 van Spoorzone west
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1.2

Helderheid over kwaliteit voor bouw- en inrichtingsplannen

Het BKP beschrijft twee hoofdonderdelen: de publieke
ruimte en de gebouwen. Door de publieke ruimten goed te
definiëren met de beoogde kwaliteit en principes voor de
inrichting, kunnen (en moeten) de gebouwen een relatie
aangaan met die publieke ruimte. Dit zal zich uiten in
bijvoorbeeld de mate van openheid van de gevels, entrees
al dan niet met voorpleinen, de logische situering van
ervan aan looproutes, verblijfplekken en bezonning. Dit
helpt bij het creëren van sociale veiligheid, het vergroten
van levendigheid op de juiste plekken en een aantrekkelijke
omgeving.

UTRECHT
DRIEBERGEN

HOUTEN

NIEUWEGEIN

Andersom, het voorkomt dat bebouwingen géén relatie met
hun omgeving (kunnen) aangaan. En daardoor geïsoleerd
staan, zonder samenhang. De publieke ruimte, daar waar
de ontmoeting plaatsvindt en men zich veilig moet voelen,
heeft dan geen verhouding tot het gebouwde.
Dit BKP is afgestemd met het KT, de gemeente en de
ontwikkelaar.

1.3

Een ander project in Culemborg waar de bebouwing mooi
in samenhang is vormgegeven met de openbare ruimte, EVA
Lanxmeer

CULEMBORG

De stationsomgeving als poort naar de binnenstad, buitengebied en Utrecht
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Stationsomgeving als poort
Culemborg heeft alles in huis om zowel recreatie als
toerisme tot een succes te maken. De stationsomgeving
vormt hiervoor de poort. De plek waar je als bezoeker
aankomt en zo de historische binnenstad in loopt. Of de
plek waar vandaan je zo de uiterwaarden en de Betuwe
in wandelt of fietst. De stationsomgeving krijgt een eigen
onderscheidende sfeer en inrichting. Placemaking en een
heldere oriëntatie zijn hierin belangrijke onderwerpen om
uit te werken

TIEL

LEERDAM

Regionaal, relatie Utrecht en omgeving
Culemborg ligt mooi centraal in Nederland en is goed
bereikbaar via de weg, het water en het spoor. Met de trein
ben je binnen 20 minuten in Utrecht, Veel mensen die in
de dorpen wonen in de Betuwe gebruiken Culemborg als
opstapplek. De bijna 600 parkeerplaatsen zijn doorgaans
dan ook goed bezet. Openbaar vervoer naar de dorpen is
beperkt. De forenzen komen aan en gaan direct weg, er
is nu nog geen aanleiding om in het gebied te verblijven.
Culemborg is ook een belangrijke uitstapplaats voor
scholieren die met de trein naar Culemborg reizen; die
groep vormt de helft van het aantal reizigers..

De intercity richting Utrecht (foto door Martijn Lammerts)
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Versterken invloedsfeer stationsgebied
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2.1

AANZET TOT VISIE

“een creatief, innovatief en ondernemend cluster waarin een combinatie
van maakindustrie, start-ups, creatieve bedrijven en opleidingen, deels
gelieerd aan onze meubeltraditie, de regionale positie van Culemborg
versterkt, werkgelegenheid creëert en een thuis biedt aan jongere en
oudere generaties. De verschillende gebouwen vormen in dialoog en
integraal een kader voor een kwalitatief hoogwaardige ruimte met een
modern groen landschapsontwerp.”

Innovatief, creatief en ondernemend

Stationsomgeving als innovatief, creatief en ondernemende
cluster
Dit is de plek waar je als bezoeker van de stad verwelkomd
wordt en je wellicht voor het eerst kennis maakt met wat
voor een stad Culemborg nou eigenlijk is. Culemborg kent
een traditie in de creatieve maakindustrie en heeft een
actieve ondernemersgeest. Die kenmerken zijn voelbaar in
de toekomstige stationsomgeving. Het gebied kenmerkt
zich straks door haar innovatieve, moderne en uitnodigende
karakter. Je vindt er nieuwe concepten en functies. De
openbare ruimte is aantrekkelijk vormgegeven en nodigt uit
tot verblijf en activiteit.
Door de invloedsfeer van de stationsomgeving te vergroten
wordt de afstand tussen stationsomgeving en centrum
verkleind. Dit samen met het ontwikkelen van betere
verbindingen voor fietser en voetganger moet de relatie
tussen het station, het centrum en de rest van de stad
versterken.
Door de verbindingen van en naar het station te versterken
wordt de stad beter leesbaar voor bewoner en bezoeker.
Dit kan onder andere bereikt worden door een verbetering
van de openbare ruimte maar ook door het ontwikkelen
van stedelijke wanden die de openbare ruimte definiëren.
Daarnaast zijn oriëntatiepunten een belangrijk onderdeel
van wayfinding. Deze oriëntatiepunten zijn plekken waar
men inzicht heeft in de locatie waar diegene zich op dat
moment bevindt en de mogelijke bestemmingen die de
verschillende routes bieden. De verhoogde ligging van het
spoor biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van deze
oriëntatiepunten.

2.2

Stationsomgeving leent zich voor de grote Culemborgse opgaven

Culemborg werkt aan diverse brede opgaven: vergroening,
waterberging, woningbouw, duurzame mobiliteit en
natuurlijk de klimaatadaptatie en energietransitie. De
stationsomgeving leent zich uitstekend om invulling te
geven aan deze opgaven.

vanuit verder weg gelegen gebieden met de auto naar
het station komen. Het vraagt dan wel om het creëren
van een interessante aantrekkelijke omgeving, en dat
zijn niet de grote kale parkeerterreinen uit het huidige
bestemmingsplan.

Zo maakt het gebied onderdeel uit van de
hoofdgroenstructuur, middels de groene spoordijk. Er
zijn volop kansen om deze structuur op bepaalde plekken
breder, aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker in te richten,
en te combineren met de wateropgave.
Het inzetten op duurzame mobiliteit betekent voor de
stationsomgeving dat meer mensen gebruik maken van de
trein in plaats van de auto. Het gebied wordt daarom goed
bereikbaar voor duurzame transportmiddelen, zoals fiets
en openbaar vervoer. Het station wordt goed aangesloten
op de hoofdfietsnetwerken vanuit de verderweg gelegen
wijken in west - en oost Culemborg.
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We gaan ook onderzoeken of een deel van de
woningbouwopgave hier ingevuld kan worden. Dat is
meteen ook duurzaam; het voorkomt dat de mensen
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2.3

Visiekaart

Creatieve
maak industrie

Combinaties van
functies

Meubeltraditie
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Innovatie

Hoogwaardig plan
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2.4

Onderzoeksopgaven voor de gehele visie

Het totale visiegebied is gedefineerd en in rood gearceerd.
Binnen het visiegebied zijn met rode stippellijnen
verschillende concrete ontwerpopgaven weergegeven
daarnaast zijn ook enkele belangrijke routes aangegeven.
De nummering van deze ontwerpopgaven en routes
suggereert geen chronologische volgorde.

1
8

Routes
1. Route voor voetgangers van het station naar het
historische centrum
2. Route voor fietsers van het station naar het historische
centrum
3. Routes onder het spoor
4. Route voor fietsers van het station naar Parijsch en
Pavijen

7
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14
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Deelgebieden Oost
5. Pilot stationsdomein (samen met Prorail)
6. Gelderlandfabriek
7. Parallelweg Oost
8. Houtvijver
9. Gebr. van Santen
10. Guido Gezelleweg

5
15
5

3

12

4

Deelgebieden West
11. Klok ontwikkeling
12. Spoorzone West
13. de Boerderij
14. Parallelweg West
15. Woon werkgebied Pavijen I

11
(fase 2)
7

10

Deze beeldkwaliteits actualisatie richt zich in principe op
het stellen van ruimtelijke - en beeldkwaliteitskaders voor
de uitwerking van fase 2 (deelgebied 11). Het opstellen van
deze kaders is niet mogelijk zonder iets van een doorkijk
te geven naar de directe omgeving van fase 2 (het donker
ingekleurde gebied). Op de volgende pagina’s wordt een
mogelijk stedenbouwkundig eindbeeld geschetst voor de
gehele Spoorzone West.
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3.1

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

STEDENBOUWKUNDIG
SCHETSONTWERP EN BKP

LEGENDA
vlakken
groen
bouwvelden
groeninrichting privé
terrein voor spoor en perrons
wegen
voetgangersgebied

Deze actualisatie is vooral gericht op een eerste ontwikkeling
van fase 2 met daar de grotere commerciële functies.
Stedelijke ontwikkeling is echter een veranderlijk proces,
het zou dus kunnen dat andere fases eerder ontwikkeld
worden binnen de kaders die op dit moment gelden
(bestemmingsplan Spoorzone West). Daarom is er naast de
actualisatie van het beeldkwaliteitsplan ook dit hoofdstuk
met een stedenbouwkundig schetsontwerp toegevoegd.
Hier wordt kort ingegaan op het onderliggende concept, de
randvoorwaarden die gelden voor het gehele stationsgebied
en twee varianten van het schetsontwerp voor de spoorzone
West.
De schetsen laten zien hoe het stedenbouwkundig
schetsontwerp is ontstaan vanuit een drietal concept
schetsen. De spoordijk is een herkenbaar element in het
stadsontwerp van Culemborg en dient daardoor ook
als belangrijke oriëntatielijn. Deze is door verschillende
ontwikkelingen rondom het station op deze locatie haast
onherkenbaar geworden als groene lijn. Onderdeel van het

bebouwing

concept voor de stationsomgeving is het terugbrengen van
de spoordijk als groene verbinder van Culemborg. Hierdoor
ontstaat een scheiding tussen het groene talud en de
lager gelegen zone voor ontwikkeling. De ontwikkelzone
krijgt aan de noordzijde en zuidzijde een duidelijke kop die
het gebied markeren. Daarnaast mag er een verschil zijn
tussen de directe stationsomgeving en het gebied wat iets
verder weg ligt. Dit verschil kan zich uiten in de mate van
stedelijkheid, bouwhoogte en/of architectuur.

vaste rooilijn
rooilijn ligt niet vast*
actieve plint (entrees/ commerciële functies)**
bebouwing in groene setting
bestaande fietsparkeergebouw
routes/lijnen

De randvoorwaardenkaart vormt de ruimtelijke basis voor
het stedenbouwkundig schetsontwerp en de bijpassende
stedenbouwkundige uitgangspunten. In dit document
zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten (hfst. 3.2)
toegespitst op fase 2. Voor het geval er toch binnen fase
1 een voorstel wordt ingediend dan vormt het bestaande
bestemmingsplan en de randvoorwaardenkaart op pagina
15 het ruimtelijk kader.

fietspaden/ fietsstraten
langzaamverkeer verbindingen
entree naar parkeerterrein/laden en lossen***
water
bomenrij
parkeren

0

20

40

80

100

*Aan de Parallelweg West dient van fase 1 en 2 ten minste
1 van de fases direct aan de weg te liggen (bijvoorbeeld: als
fase 2 terug ligt t.o.v. de Parallelweg West, zodat tussen de
bebouwing en de weg een parkeerplein gerealiseerd kan
worden, dan ligt fase 1 met de bebouwing wel direct aan
de Parallelweg West, hier dient dan geparkeerd te worden
binnen het bouwblok).

groen talud en ontwikkelzone

14

relaties en ruimtes

sferen

P

parkeren binnen het bouwveld verplicht

P

parkeren binnen het bouwblok

P

parkeren op maaiveld
fietsparkeren
accenten
hoogteaccent en verplichte entree
stedenbouwkundig accent
architectonisch accent
station

**Passende functies in de actieve plint zijn commerciële
ruimtes en/of woningen en/of entrees. Een volledig
gesloten gevel met bergingen of parkeervoorzieningen is
hier niet toegestaan. De actieve plint bestaat nooit uit een
stuk langer dan 30 meter zonder entree.
***Laden en lossen is nooit gesitueerd in het zicht van de
Parallelweg West of het stationsplein west.
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3.2

Stedenbouwkundige uitgangspunten fase 2

Alzijdig gebouw
Hoewel de entrees van de bebouwing duidelijk aan het
parkeerplein zijn gesitueerd heeft het gebouw geen
achterkant. Het is in zijn architectonische uitwerking
alzijdig en oriënteert zich dan ook aan alle zijden.
Wel zijn vooral de zijde aan het parkeerplein en de zijde aan
het spoor het belangrijkst. Hier verdient de uitwerking van
de gevel de meeste aandacht.

Bouwhoogte
De bebouwing bestaat uit een hoofdmassa van minimaal 15
meter en maximaal 26 meter. De 26 meter is de maximale
hoogte die nu in het bestemmingsplan is opgenomen. De
minimale hoogte van 15 meter heeft te maken met de
zichtbaarheid van het gebouw vanaf de spoordijk.

Parallelweg
West

Voor het laden en lossen is het van belang dat er geen
gevaarlijke, onoverzichtelijke situaties ontstaan waar
het conflicteert met andere gebruikers van de openbare
ruimte (voetgangers, fietsers, autobestuurders). Daarnaast
gebeurd het laden en lossen niet in het zicht.
In lijn met de duurzame insteek van Culemborg wordt het
parkeerterrein ingericht met klimaatadaptieve maatregelen.
en of elementen die helpen met de energietransitie.
Dat wil zeggen dat er ruimte is voor waterberging en/
of waterdoorlatende verharding. Daarnaast is het
bijvoorbeeld mogelijk om het parkeerterrein te overkappen
met zonnepanelen.

Routes
Langs de Parallelweg west komt een vrijliggend fietspad in
twee richtingen. Autoverkeer bereikt de kavel via maximaal
twee toegangen. Ook kan er gekozen worden voor een
toegang en een uitgang.

Spoor

Entrees
De functionele entrees van de bebouwing zijn gesitueerd
aan het parkeerplein. Om zoveel mogelijk flexibiliteit te
behouden richting de latere fases van de planvorming van
Spoorzone West is het van belang dat de entrees niet op de
hoeken van de bebouwing worden gesitueerd. Het is wel
mogelijk dat er architectonische accenten op de hoeken
worden gemaakt.
Door de rooilijn van de bebouwing iets terug te laten
vallen ter hoogte van de entrees ontstaan duidelijke entree
gebieden voor de verschillende functies.
Voor het gebouw loopt een voetgangerszone van minimaal
4 meter breed over de gehele breedte van de bebouwing.
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Parkeren, laden en lossen
Parkeren gebeurd op een duidelijk gedefinieerd
parkeerterrein waar dubbelgebruik voor de verschillende
functies mogelijk is. Het parkeerplein wordt omlijst door
een haag en door de beplanting van bomen krijgt het een
groene uitstraling.

Voetgangers blijven dicht bij de gevel en maken gebruik van
de voetgangersverbinding voor het gebouw waar ook de
entrees van de bebouwing aan gesitueerd zijn.

Klimaatadaptatie
Voor alle plannen in de spoorzone geldt dat er rekening
gehouden moet worden met regenwateroverlast en
hittestress. Plannen moeten zelfvoorzienend zijn qua
bergingscompensatie van regenwater en zorgen voor
voldoende onverhard oppervlakte, bomen en/of groene
daken om hittestress tegen te gaan.
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3.3

Stedenbouwkundig plan

In dit document wordt er van uit gegaan dat de grotere commerciële functies in fase 2 gesitueerd worden. Mocht dit
uiteindelijk niet het geval zijn dan gelden de stedenbouwkundige randvoorwaarden van pagina 15 als basis. De
stedenbouwkundige uitgangspunten van pagina 16 en 17 dienen herzien te worden voor fase 1. In de onderstaande
afbeeldingen is weergeven hoe de Spoorzone West er dan uit zou kunnen zien.

A
fase 1

B

fase 2

0

20

40

80

100

0

20

40

80

100

0

20

40

80

100

0

20

40

80

100

Droombeeld 2030 variant 1

Schetsontwerp fase 2 variant 1

Droombeeld 2030 variant 2

Schetsontwerp fase 2 variant 2

Fase 1, 2 en 3 zijn voltooid, een nieuw stedelijk stukje
Culemborg is gerealiseerd in de nabijheid van het station.
Hier wordt gewoond, gerecreëerd en gewerkt in een
dynamische omgeving. De grotere commerciële functies
zijn geclusterd in fase 2.
Parkeren gebeurt grotendeels onder de bebouwing waar
handig gebruik gemaakt wordt van het hoogteverschil door
de spoordijk.

Het is van belang dat de aanzet die in fase 2 gedaan
wordt voldoende mogelijkheden open houdt in de verdere
ontwikkeling van het gebied. Wel mag hier een aanzet
gedaan worden qua beeldkwaliteit waar de latere fases dan
op zullen reageren.
Het is mogelijk om het braakliggende terrein (B) in te zetten
voor een tijdelijk placemaking initiatief (bv: pop up park)

Fase 1, 2 en 3 zijn voltooid, een nieuw stedelijk stukje
Culemborg is gerealiseerd in de nabijheid van het station.
Hier wordt gewoond, gerecreëerd en gewerkt in een
dynamische omgeving. De grotere commerciële functies
zijn geclusterd in fase 1.
Parkeren gebeurt grotendeels onder de bebouwing waar
handig gebruik gemaakt wordt van het hoogteverschil door
de spoordijk.

Het is van belang dat de aanzet die in fase 1 gedaan
wordt voldoende mogelijkheden open houdt in de verdere
ontwikkeling van het gebied. Wel mag hier een aanzet
gedaan worden qua beeldkwaliteit waar de latere fases dan
op zullen reageren.
Het stationsplein zal tijdelijk ingericht worden op het
niveau van de spoordijk. Uiteindelijk wordt het stationsplein
aangelegd op hetzelfde niveau als de Parallelweg West.
Daarnaast is het mogelijk om tijdelijke functies te
huisvesten in de groene wig (A) bijvoorbeeld een paviljoen/
koffiecorner.
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3.3

Beeldkwaliteit

Losliggend fietspad

Algemeen streefbeeld
Passend binnen de visie moet de stationsomgeving een
moderne, flexibele en multifunctionele invulling krijgen.
Vanuit het bestaande beeldkwaliteitsplan waren een aantal
algemene kaders gesteld waarbinnen ontwikkelingen
plaats moeten vinden die nog steeds van toepassing zijn:
•

•

•

•
•

De gemeente Culemborg wilt een veilige en prettige
stad zijn om in te wonen, te werken en te recreëren.
De gemeente stelt daartoe burger en samenleving
centraal in haar dienstverlening.
Het plan dient de leefbaarheid te vergroten en moet
stedenbouwkundig goed worden ingepast, rekening
houdend met de bebouwing en waarden in de directe
omgeving.
Het plan heeft specifiek tot doel om de leefbaarheid,
sociale veiligheid en bereikbaarheid en mobiliteit te
verbeteren. Over het algemeen verdient de gehele
stationsomgeving een kwalitatieve impuls.
Stimuleren van het gebruik van OV door versnellen,
verdichten en veraangenamen van het stationsgebied.
In het gebied wordt ingezet op duurzaam ruimtegebruik.
Hieronder wordt onder andere verstaan; flexibele bouw
(bv. meervoudige functies binnen bouwvolumes en
flexibele fasering), meervoudig ruimtegebruik.

Het stationsgebied is de eerste kennismaking met
Culemborg voor reizigers die de stad bezoeken met het
openbaar vervoer. Het is daarom dat de stationsomgeving
ook wel gezien wordt als de poort naar Culemborg. Het
stationsgebied is het visitekaartje van de stad, hierbij
past een representatieve uitstraling met hoogwaardig
materiaalgebruik op beeldbepalende locaties.
De openbare ruimte
De openbare ruimte vormt de belangrijkste structuurdrager
van de stationsomgeving. Een heldere en eenduidige
openbare ruimte zorgt voor een eigen identiteit, de
samenhang en de leefbaarheid van het gebied. Een goede
openbare ruimte vergt ook bepaalde eisen van de omliggende
bebouwing. Deze eisen zullen zich uiten in bijvoorbeeld de
mate van openheid van de gevels, entrees al dan niet met
voorpleinen, de logische situering van ervan aan looproutes,
verblijfplekken en bezonning. Dit helpt bij het creëren van
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sociale veiligheid, het vergroten van levendigheid op de
juiste plekken en een aantrekkelijke omgeving. Daarnaast
geldt hier een duidelijke vergroeningsopgave. De openbare
ruimte zal daarom vooral een groene uitstraling krijgen.
De architectuur en inrichting openbare ruimte gaan hand in
hand, alle partijen (gemeente, ontwikkelaars etc.) moeten
daar hun rol in pakken om tot een succesvolle ontwikkeling
te komen. Voor deze actualisatie is vooral de inrichting van
het parkeerplein en de nieuwe indeling van de Parallelweg
West van belang. Deze worden bij de uitgangspunten nader
toegelicht.
De bebouwing
Vanuit de visie is de ambitie uitgesproken om in
de stationsomgeving het innovatieve, creatieve en
ondernemende karakter van Culemborg te presenteren.
Hierbij passen plannen, die zich kenmerken door hun relatie
met de maakindustrie, creatieve industrie en/of innovatie
(bijvoorbeeld in functie of in gebouw). De architectuur krijgt
dan ook een moderne en hedendaagse uitstraling. Ook
dient de bebouwing voldoende flexibel te zijn, waardoor
deze kan reageren op krimp van functies en hergebruik in
de toekomst met een mogelijk andere functie.
Belangrijk is dat de bebouwing een relatie aan gaat
met de publieke ruimte. Deze relatie vindt vooral plaats
op de begane grondlaag van de bebouwing. De grote
diversiteit aan functies in en rond het plangebied zorgt
voor ontmoetingen in de openbare ruimte. Doelstelling
is om aan de belangrijke openbare plekken (pleinen en
straat) in het gebied entrees van functies te situeren die
actief en levendig zijn. Daarnaast is het van belang dat
de verschillende functies op verschillende tijdstippen van
de dag voor activiteit en verplaatsingen zorgen in deze
openbare ruimte.

Hoogwaardige
inrichting

Groen parkeerplein

Innovatieve gevels

Hoogstedelijke
uitstraling

21

3.4

Uitgangspunten beeldkwaliteit

Massa opbouw
Het gehele gebouw bestaat uit een hoofdmassa van
minimaal 15 meter hoog en maximaal 26 meter hoog.
Het is niet de bedoeling dat het gebouw bestaan uit één
eenvoudige bouwmassa. Benader de massa als zijnde een
gebouw in een (centrum)stedelijke omgeving.

Voorbeeld van hoe het niet moet: lijkt te veel op de omliggende
bedrijfspanden

Openbare ruimte
Het parkeerplein wordt omlijst door een haag en door de
beplanting van bomen krijgt het een groene uitstraling.
Gebruik voor de parkeervakken elementenverharding.
De Parallelweg West krijgt een nieuw profiel met losliggend
fietspad in twee richtingen. Dit nieuwe profiel wordt
doorgezet vanaf de Ovonde tot de Beesdseweg. Voor auto’s
die vanaf de openbare weg het parkeerterrein oprijden dient
er opstelruimte zijn van minimaal 6 meter tussen de rijbaan
en het fietspad om zo een veilige oversteek te garanderen.

Het gebruik van voldoende bomen en groen levert een
aantrekkelijk en koel parkeerplein op
Levendige plint
De bebouwing krijgt een levendige plint aan de openbare
ruimte en het plein dit zorgt voor een vriendelijk en sociaal
veilig karakter. De openbare ruimte is niet alleen een
functioneel parkeerplein maar ook een verblijfsruimte waar
ruimte is voor ontmoetingen.
Passende functies voor de plint zijn commerciële ruimtes en
entrees. Een volledig gesloten plint dient zoveel mogelijk te
worden voorkomen, er dient een goede afwisseling tussen
actieve en inactieve delen te ontstaan.
Het is van belang dat de entrees van de commerciële
functies herkenbaar zijn vormgegeven.

Daken
Door dat het dakvlak in het zicht komt te liggen vanuit
verschillende
punten
(treinreizigers,
toekomstige
omliggende bebouwing) is het van belang dat de dakvlakken
mee ontworpen worden en een aantrekkelijk aanblik krijgen.
Daarnaast zijn de dakvlakken van belang in het kader van
een duurzaam en toekomstbestendig gebouw ontwerp.
Zonnepanelen en groene daken maken deel uit van het
ontwerp. Ook installaties zijn nadrukkelijk mee ontworpen
in het dakvlak.

Herkenbare entrees en functies op de begane grond zorgen
voor een levendige plint

Gevarieerd gevelbeeld
De bebouwing dient een duidelijk andere uitstraling te
krijgen als de bedrijven op Pavijen. Gevels hebben een
hoogwaardige materialisatie en er dient een gevarieerde
gevelwand aan alle vier de zijdes te ontstaan.
Om deze gevarieerde gevelwanden te realiseren kunnen
verschillende middelen ingezet worden, zoals bijvoorbeeld:
• Variatie in de bouwmassa van de bouwdelen
• Doorgangen/openingen in de gevelwand
• Varatie in de gevelindelingen
• Herkenbare en verbijzondering van de entrees
Goed voorbeeld van een gevarieerd gevelbeeld
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3.5

Reclamebeleid Spoorzone

Reclame, installaties en rolluiken
Reclame-uitingen zijn van belang voor bedrijven, maar
mogen geen afbreuk doen aan de gewenste representatieve
uitstraling van de Spoorzone. Voor alle kavels gelden
dezelfde richtlijnen op het gebied van reclame:
•

•

•

•

•
•

•
•

Per gevel die zichtbaar is vanaf de openbare ruimte
wordt maximaal één reclame-uiting per individueel
bedrijf tegen de gevel of luifel geplaatst. Deze worden
altijd in samenhang met de bebouwing vormgegeven.
Achter het glas in de gevel kunnen reclame-uitingen
worden toegepast, mits zij maximaal 30 % van het
oppervlak aan glas in de gevel beslaan en in samenhang
zijn met de bebouwing.
Reclame-uitingen in de buitenruimte die zichtbaar zijn
vanaf de openbare ruimte worden uitsluitend toegepast
als zij het karakter van bewegwijzering hebben (een
aanduiding voor een parkeerplaats bijvoorbeeld)
Reclame-uitingen van één bedrijf hebben qua uitstraling
een bepaalde samenhang, om zo de herkenbaarheid te
bevorderen.
Reclame op het dak is niet toegestaan
Lichtcouranten of lichtreclame met veranderlijk
licht of met tussenpozen verschijnend licht zijn niet
toegestaan.
Installaties worden geïntegreerd in de architectuur.
Indien rolhekken en -luiken wenselijk zijn, worden
deze aan de binnenzijde van ramen of de constructie
aangebracht.

geen reclame op het dak

reclame-uitingen achter glas
• maximaal 30 % van het
oppervlak aan glas
• in samenhang met de
bebouwing

Reclame-uiting in samenhang met architectuur

Reclame-uiting in samenhang met architectuur

Reclame-uiting niet in samenhang met architectuur

installaties op het dak
worden uit het zicht
onttrokken
maximaal 1 reclame-uiting per
bedrijf per gevel
maximaal 50 % van de
frontbreedte en maximaal 50
% van de gevelhoogte

reclame-uiting los van de gevel
alleen toegestaan als zij het
karakter van bewegwijzering
hebben
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