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Inleiding
Aanleiding

Voor u ligt het Beeldkwaliteitsplan Woonbou-

bestaande (ruimtelijke) knelpunten en draagt

gemeente Sliedrecht. De Woonboulevard om-

relateren aan de huidige kwaliteiten en iden-

levard Sliedrecht, opgesteld in opdracht van de

vat het meest westelijke deel van het bedrijventerrein Nijverwaard. Het oostelijk deel van
Nijverwaard is in de jaren ‘50 aangelegd, het
westelijk deel tussen 1970 en 1985.

Sliedrecht wil evenals veel andere gemeenten
de concurrentiepositie van de PDV-locatie ook

in de toekomst veiligstellen. De Woonboulevard Sliedrecht is daarbij van levensbelang. Om

klanten te blijven trekken zullen de gevestigde
(woon-)bedrijven zich onderscheidend moeten

presenteren aan de A15. Onontbeerlijk hierbij is
de beleving van een goed ingerichte openbare

ruimte die voldoet aan de eisen van de heden-

daar oplossingen voor aan. Door dit alles te

titeit is een realistisch en werkbare visie ont-

staan. Met dit rapport kan de gemeente haar

streefbeeld voor de Woonboulevard duidelijk
presenteren aan initiatiefnemers / architecten
en hen inspireren om met ontwerpvoorstellen

te komen die passen binnen dit Beeldkwaliteitsplan.

Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit een aantal delen, te

beginnen met een foto-inventarisatie. Hierin
wordt de huidige stand van zaken getoond.

In DEEL O worden de problemen en kansen in
het plangebied geanalyseerd en verbeeld in
een aantal schetsen.

DEEL I gaat uitgebreider in op de stedenbouwkundige aandachtspunten en oplossingen. Dit

deel bevat uitspraken over gevelbeelden, entrees, routering en accentgebouwen.

DEEL II gaat over de architectuur van de Woon-

boulevard. Op gebouwniveau is gekeken naar

gevelopbouw, compositie, materiaalgebruik,
detaillering en erfscheidingen.

DEEL III omvat het kwaliteitborgboek waarin
de streefbeelden zijn opgenomen.

daagse kritische woonconsument.

Als bijlage is een CHECKLIST opgenomen voor

Dit document is bedoeld als praktisch instru-

ingediende bouwplannen worden getoetst.

ment waarmee sturing kan worden gegeven

stedenbouw en architectuur. Hieraan kunnen

aan de toekomstige uitbreidingsmogelijkhe-

Voor eisen en bepalingen met betrekking tot

we ontwikkelingsplannen kunnen eraan ge-

het welstandsbeleid van de gemeente Slied-

den en kwaliteit van de Woonboulevard. Nieutoetst worden. Ook beschrijft het rapport de

Inleiding

reclame-uitingen wordt u doorverwezen naar
recht.
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Foto-inventarisatie
Pa r a l l e lw e g

kruising met Leeghwaterstraat

kruising met Marisstraat

kruising met Bruningstraat

kruising met Brouwerstraat, richting NO

kruising met Beyerinckstraat

oostwaarts langs de Parallelweg

6

Beeldkwaliteitsplan Woonboulevard Sliedrecht

Brouwe rsstraat

zicht op groenstrook langs de A15

parkeerplaats

Brouwersstraat langs de Parallelweg

accentgebouw aan Brouwerstraat

richting Parallelweg (het Gort en Roobol-gebouw)

Brouwersstraat (het Gort en Roobol-gebouw)

Foto - Inventarisatie
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Le eghwate rstraat

kruising met de Parallelweg

nabij de kruising met de Parallelweg

oostwaarts vanaf de kruising met de Bruningstraat

oostwaarts vanaf de kruising met de Beyerinckstraat

westwaarts vanaf de kruising met de Beyerinckstraat

kruising met Bruningstraat
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Groene zone A15

ter hoogte van de Beyerinckstraat

ter hoogte van de Beyerinckstraat

ter hoogte van de Beyerinckstraat

ter hoogte van Brouwerstraat

ter hoogte van Marisstraat

ter hoogte van Ringersstraat

Foto - Inventarisatie
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Ri nge rsstraat
Marisstraat

ingang vanaf Parallelweg

kruising Blankenstraat, richting ZW

Marisstraat, ter hoogte van ingang vanaf Parallelweg

kruising Blankenstraat, richting ZO

kruising Blankenstraat, richting NW

Marisstsaat, kruising Blankenstraat, richting NW
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Blan ke nstraat

kruising met Blankenstraat, richting NO

kruising met Beyerinckstraat, richting NW

kruising met Marisstraat, richting ZO

kruising met Marisstraat, richting ZO

kruising met Blankenstraat, richting ZW

kruising met Marisstraat, richting ZW

Foto - Inventarisatie
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Beye ri nckstraat

kruising met Leeghwaterstraat, richting NO

kruising met Lelystraat, richting ZO

kruising met Lelystraat, richting ZW

groenstrook langs de Beyerinckstraat

kruising met Parallelweg

kruising met Parallelweg
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Le lystraat

Sti e ltjesstraat

Lelystraat vanf kruising met Bruningstraat

parkeerterrein langs de Lelystraat

Lelystraat

Lelystraat

Stieltjesstraat vanaf de kruising met de Lelystraat

Stieltjesstraat

Foto - Inventarisatie
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bestaan de situati e

(Buiten-) opslag
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Onbebouwd

Reguliere bedrijven

Publiekstrekkers
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Parkeren

Deel 0: Analyse bestaande situatie
De ontwerpers van bedrijventerrein Nijver-

Toch is er sprake van enige ordening. Veel pu-

een zeer flexibele invulling kon krijgen. Het

waterstraat, op zichtlocaties langs de A15. De

waard hebben indertijd een plan gemaakt dat

stratenplan is dat van een dambord. Daarbinnen hebben zich in de loop van tijd uiteenlopende bedrijven gevestigd in een grote variatie. Op grond van het bestemmingsplan zijn

op basis van binnenplanse vrijstelling volumi-

neuze detailhandelverstigingen toegestaan.
Eén van die bedrijven was Ikea, een belangrijke trekker voor het publiek uit de verre om-

geving. Dit bedrijf vestigde zich tussen andere
bedrijven die niet van het publiek afhankelijk

zijn. Ikea is intussen vertrokken maar heeft wel
voor de komst van bedrijven gezorgd die het

moeten hebben van de woonmarkt. Hierdoor

is een stedenbouwkundige mix ontstaan van

enerzijds bedrijven die bezoekers willen verleiden en anderzijds logistieke bedrijven, die het

absoluut niet moeten hebben van bezoekers.
Vrijwel alle wegen werden ingericht voor het

zware vrachtverkeer en laad- en losactiviteiten,

bliekstrekkende winkels staan aan de Leegh-

Leeghwaterstraat is herstraat en het openbaar

groen uitgedund. Probleem is wel dat elke bezoeker van Nijverwaard op weg naar een winkel eerst een gebied moet doorkruisen dat

geheel is toegesneden op industriële activitei-

ten. Deze gebieden met bijbehorende laad- en
losmogelijkheden, buitenopslag en dergelijke
zijn niet ingericht voor de woonconsument

van vandaag. Nijverwaard voldoet weliswaar
als bedrijfsterrein, vraag blijft of de kritische

woonconsument graag terugkomt voor een

tweede bezoek. Met de bestaande uitstraling
kan Nijverwaard de concurrentie als woonboulevard niet aan. De wijde omgeving telt diverse
recent gerealiseerde woonboulevards, die wat

dat betreft de interne ordening en uitstraling
de woonconsument op dit moment beter weten te verleiden.

terwijl veel straten nu primair gebruikt worden

Wil Nijverwaard als dé woonboulevard voor de

een winkel te bezoeken.

liteitsslag van groot belang.

voor bezoekers die er hun auto parkeren om

Deel 0: Analyse Bestaande Situatie

Drechtsteden blijven overleven dan is een kwa-
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Analyse

Gefragmenteerde ligging van de publiekstrekkers

Accent
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Ontbrekende publiekstrekker
(locatie beschikbaar)

Publiekstrekker

Parkeren
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Entrees

Knelpunten

• Nijverwaard kent veel plaatsen waar publiekaantrekkende bedrijven gevestigd zijn

naast functies die niet gericht zijn op publiek.

• In het verlengde daarvan liggen er veel open
en toegankelijke terreinen naast terreinen
die geheel afgesloten zijn.

• Het bezoekersparkeren vindt op veel plekken plaats temidden van manoeuvrerende
vrachtwagens.

Grote versnippering

• Bedrijven die zich richten op eenzelfde doelgroep zijn nu vaak ver van elkaar verwijderd.

• Bezoekers aan een speciaalzaak ervaren niet

dat er vergelijkbare zaken in de nabijheid
zijn.

Uitstraling

• Bebouwing met een aantrekkelijke publieke uitstraling staat naast panden met buitenopslag.

Openbare ruimtes

• De vormgeving en de dimensies van de wegen zijn primair afgestemd op zwaar vrachtverkeer. Het geheel voldoet aan het basisni-

veau maar is niet verfijnd, niet verzorgd en
niet afgestemd op wat het winkelende publiek verwacht.

• Mede dankzij de brede wegprofielen en de

lage verkeersintensiteiten vindt het stallen

van vrachtwagen veelal plaats op de openbare weg. Dit veroorzaakt een beeldkwali-

• De Leeghwaterstraat onderscheidt zich on-

• Wat betreft de beeldkwaliteit is sprake van

zichte van de overige straten. Dit geldt voor

indrukken die men opdoet tijdens een ver-

• De hoofdroutes naar de publiekstrekkers zijn

• Panden met achterstallig onderhoud staan

die het doel van de bestemming niet onder-

voldoende voor bezoekend publiek ten opzowel het winkelend publiek, als voor het
vrachtverkeer.

Geen aaneengeslotenheid

• Functioneel beschouwd moet de klant nu
gefragmenteerd shoppen.

• Ruimtelijk bezien is sprake van grote afstanden tussen de verschillende publiekstrek-

een minder aangename opeenvolging van
plaatsing door de openbare ruimte.

naast panden met een eigentijdse uitstraling.

• Het gehele winkelfront biedt een magere
presentatie naar de A15.

teit die niets van doen heeft met een hoogwaardige woonboulevard.

onduidelijk en bezitten een beeldkwaliteit
streept.

• Er bestaan zichtbare onduidelijkheden over

het onderhoud en het beheer van de openbare ruimtes; wat moet meer of minder intensief onderhouden worden?

kende firma’s. Dit komt door enkele om-

vangrijke onbebouwde plekken en/of door
bedrijfsbebouwing die niet door het grote
publiek bezocht hoeven te worden.

Deel 0: Analyse Bestaande Situatie
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Ruimtelijke Scheiding

Openbare publieksruimtes (Zone A)
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Publiekstrekkers

Woonwinkelstraat

Openbare publieksruimtes (Zone B)
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Vrachtverkeer / laden & lossen

A anpak = Versterking

Hoofddoel: Verbeteren van het imago van de

Woonboulevard Sliedrecht door het versterken
van de functionele en ruimtelijke kwaliteiten.
Versterken door Scheiding

• Zonering; Boulevardzone primair voor winkelend publiek versus zones met andere bedrijvigheid.

• Kern van de Boulevardzone (Zone A) wordt

gevormd door Leeghwaterstraat, Brouwerstraat en de Beyerinckstraat (hoofdontsluitingsweg naar de Woonboulevard).

• Aan de Lelystraat is een verantwoorde bedrijvenmix denkbaar (Zone B).

• Zwaar vrachtverkeer scheiden van bezoekersverkeer door het aanbrengen van een
aantal kniplocaties.

• Aanbrengen

gescheiden

toegangswegen

voor bezoekers- en vrachtverkeer.

• Laden en lossen in principe niet in de publieksruimtes.

Versterken door Verplaatsing

• Stimuleren dat bedrijven zich verplaatsen
naar de zone die het beste bij hen aansluit.

Deel 0: Analyse Bestaande Situatie

• Reguliere bedrijvigheid verdwijnt uit Zone A

en maakt plaats voor zaken die in het Boulevard-concept thuishoren.

• Open plekken in Zone A worden ingevuld
met zaken die in het Boulevard-concept
thuishoren.

Versterken door Toevoegen

• Toegevoegde bouwvolumes met hoogwaar-

dige uitstraling langs de woonwinkelstraten.

• Invulling met passende bedrijven in Zone A.

in de publiekszones: herinrichting Beyerinckstraat en Leeghwaterstraat.

• Leeghwaterstraat: Vormgeven en inrichten
als 1ste-rangsgebied en het gebruik en de

beleving ervan koppelen aan het waterrijke
groen langs de A15.

• Beyerinckstraat vormgeven en inrichten
als oprijlaan naar de Woonboulevard, met

nieuwbouw aan de oostzijde van de weg.
Het bestaande groen aan de westkant van
de weg meer vormgeven als park.

• Uitbreiden extra faciliteiten ten behoeve

• Verbeteren beeldkwaliteit van alle gevels

aanvullende functies aan te bieden, comple-

tes waar veel bezoekers worden verwacht.

van recreatief winkelen, bijvoorbeeld door
mentair aan het woon-segment.

die in het zicht liggen van openbare ruim(Leeghwaterstraat en Beyerinckstraat)

Versterken door Vernieuwing

• Upgrading openbare ruimtes mede als ge-

volg van de keuze voor scheiding verkeer
(verbeteren aantrekkelijkheid en beeldkwaliteit in Zone A).

• Prioritering onderhoud en beheer gerelateerd aan gebruiksfunctie openbare ruimte
(intensief of extensief publiekstrekkend).

• Verbeteren beeldkwaliteit door herinrichting

19

Gebiedsindeling

Publieksruimte
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Laad- en losstraat

Camouflage
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Surplus

De aanpak van versterken biedt nog onvol-

nen de onverzorgde plekken aan deze route

veren met andere concurrerende woonbou-

de groene oprijlaan van de Woonboulevard.

doende garanties om goed te kunnen wedijlevards in de wijde omgeving. Ingespeeld zal

moeten worden op wat de consument vraagt.

Dit zal kunnen leiden tot brancheverbreding,
een landelijk reeds spelende ontwikkeling.
Toevoegingen zijn nodig op het huidige winkelaanbod van Nijverwaard. Naast verbreding
zal ook de kwaliteit van de openbare ruimtes

er “gelikt” uit moeten zien en kwalitatief on-

derscheidend zijn. Een goede inrichting van de

verbloemd worden. De Beyerinckstraat wordt

Transformatie van het huidige ondoordringbare groen aan de westzijde in een meer trans-

parant “Beyerinckplantsoen” is een aanbevolen
optie. Ook alle kavels aan de oostzijde versterken dit nagestreefde groene beeld. Door gebruik van (hoge) haagbeplanting op de kavel kan ook bebouwing die niet direct aan dit
beeld bijdraagt aantrekkelijk overkomen.

openbare ruimte kan samen met de winkels

Ook zou de groenzone tussen de Leeghwater-

onderhoudsniveau is daarvoor vereist. Vaste

uitgevoerd moeten worden. Zo kan behalve op

voor het juiste visitekaartje zorgen. Een hoog
één-jarige beplanting is daarbij beeldbepalend.
Een pré is als de openbare ruimte ook plaats
kan bieden aan ondernemers die een attractief
verkooppunt willen oprichten.

Op dit moment missen de zuidelijke buitenruimtes en bebouwing aan de Parallelweg

ruimtelijke samenhang en komen over als

achterkanten. Door camouflagegroen aan te

straat en de A15 waterrijker en aantrekkelijker
de natuurfunctie ook optimaal worden ingespeeld op de hoge eisen van de kritische winkelrecreant. Die treft, behalve winkels, graag

een zitbank met een fraai groen uitzicht aan.
Fraaie oevers en eilanden zijn elementen die

zullen bijdragen aan het streefbeeld en de herkenbaarheid voor een vernieuwde Woonboulevard Sliedrecht.

planten of minder ver terug te snoeien kun-

Deel 0: Analyse Bestaande Situatie
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Stedenbouwkundige visie
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Deel I: Stedenbouwkundige visie
Met behulp van een aantal kaarten wordt uit-

worden ingevuld, die zich onderling goed van

Beeldkwaliteit

de Woonboulevard Sliedrecht behelst. Onder

kent dit dat er een zichtbare concentratie en

plan bestaan uit de wens dat nog uitsluitend

gelegd wat de stedenbouwkundige visie voor

andere aanrijroutes, interne ontsluiting, gevelbeelden, entrees openbare ruimte en inrichtingsprincipes komen aan bod.
Veranderingen

Hoewel een bedrijfsterrein regelmatig een
vorm van upgrading moet ondergaan is dit

binnen Nijverwaard op dit moment niet nodig voor de gedeelten met reguliere bedrijvig-

heid, deze voldoen aan de eisen van deze tijd.
Dit geldt niet voor de delen van Nijverwaard

die de bezoekers blijvend moeten trekken.
Daar zijn kwaliteitsverbeteringen noodzakelijk. Deze moeten in het verlengde liggen van

elkaar onderscheiden. Voor Nijverwaard betezonering moet ontstaan die gekoppeld wordt
aan fysieke maatregelen.

Het hart van de Woonboulevard Sliedrecht

wordt gevormd door de publiekszone, waarin
aantrekkelijke bedrijven op de eerste rij zitten

en waar alles wordt gedaan om het winkelend
publiek te bekoren (Zone A). Als ander uiterste

geldt een zone waarbinnen het grote publiek

niets te zoeken heeft (Zone C). De vormgeving
en inrichting daarvan moet primair toegespitst

worden op de (aanwezige) industriële bedrijfsvoering.

de adviezen zoals in dit document verwoord,

Gerelateerd aan de huidige invulling van Nij-

van het merk Woonboulevard Sliedrecht. Om

reëel, sterker nog, misschien zelfs ongewenst.

met als belangrijkste advies het promoten
dat maximaal te kunnen doen zijn duidelijke

keuzen nodig gericht op het versterken van
de ruimtelijke en de functionele samenhang

en op verbetering van de beeldkwaliteit. Ste-

denbouwkundig is sprake van duidelijkheid
als aaneengesloten zones van enige omvang

Deel I: Stedenbouwkundige Visie

verwaard is deze zwartwit benadering niet

Immers, niet elke publiekstrekker hoeft of wil
persé op de eerste rij zitten. Voorgesteld wordt

om binnen Nijverwaard over een beperkte

Voor wat betreft zone A zal de kern van dit
representatieve gevels en zijgevels gericht

zullen zijn op de openbare weg (Leeghwater-

straat en aan de oostzijde Beyerinckstraat).
De gevels aan de westzijde van de Beyerinckstraat blijven afgeschermd door groen. Alle bevoorradingszijden van de bebouwing aan deze
westzijde moeten zoveel mogelijk uit het zicht

liggen. Omdat de Beyerinckstraat de meest
aanbevolen aan- en uitvoerstraat is voor het

winkelende publiek is het van belang dat dit

op zorgvuldig vormgegeven manier met bewegwijzering wordt zichtbaar gemaakt vanaf

de Parallelweg. Verplaatsing van een reclamezuil langs de A15 naar een plek in de nabijheid

van de kruising Leeghwaterstraat – Beyerinckstraat zal de herkenbaarheid van het winkel-

gebied in zijn geheel vergroten, zeker als de
reclameboodschap daarop daar concreet naar
verwijst.

lengte ook te werken met een Zone B die ruimte (blijft) bieden aan een verantwoorde functiemix.
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Zonering

Zone A
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Zone B

Zone C
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Zonering en Gevels

publiekstrekkers aan alle overige straten zit-

De huidige mix van bedrijven aan de Lelystraat

uitgegaan van de bestaande bedrijvigheid.

daarop georiënteerde bebouwing). Dit bete-

wel voor die delen waar naar verhouding veel

Bij het bepalen van de zonering in A, B en C is
Daarbij is pragmatisch bepaald dat straten
met overwegend publiekstrekkers (inclusief de

gebouwgevels die op deze straat georiënteerd
zijn) in Zone A komen te liggen. Qua vorm-

geving en inrichting dient het straatbeeld in
Zone A geheel te voldoen aan het beeld van

een aantrekkelijke eigentijdse woonboulevard.
De Brouwerstraat fungeert als streefbeeld voor
wat de inrichting en uitstraling betreft.

De Brouwerstraat en de Leeghwaterstraat (tot

aan de Bruningstraat) vallen in Zone A. Langs

deze straten wordt hoogwaardigheid in architectuur voorgestaan met gevels en zijgevels

die een representatieve uitstraling bezitten.
De bebouwing begeleidt de weg en moet bij-

ten, vallen deze als vanzelf in Zone C (inclusief

kent dat elke andere straat tussen de Parallelweg en de Leeghwaterstraat formeel niet

als verbindingsweg door het grote winkelde

woord is wordt ook de Beyerinckstraat tot

zichtbare overgangen van de ene zone naar de

telijk onlogisch en verkeerskundig onverantZone A ontwikkeld. Voor de straten en gevels
in Zone A gelden bepaalde kwaliteitseisen (zie
DEEL II van dit rapport). Met name de Leeghwaterstraat zal zich qua uitstraling ontwikkelen op niveau. Mede afhankelijk van particuliere initiatieven aan de oostzijde moet ook de

Bruningstraat op termijn zoveel mogelijk uitgroeien tot een aantrekkelijke oprijlaan voor
bezoekers aan de publiektrekkende bedrijven.

radingszijden van deze panden liggen aan de

ting en uitstraling aan het streefbeeld van een

via de overige straten die geheel afgestemd

zijn en blijven voor het laad-, los- en werkverkeer. Omdat er naar verhouding weinig echte

Deel I: Stedenbouwkundige Visie

bliek.

Overgangen

Eén gedeelte van Woonboulevard Sliedrecht,

achterzijde in Zone B of C en zijn bereikbaar

bedrijven zitten gericht zijn op het grote pu-

publiek gebruikt zal worden. Omdat dit ruim-

dragen aan de opeenvolging van indrukken

die men als weggebruiker opdoet. De bevoor-

maakt dat deze straat behoort tot Zone B en

de Brouwerstraat, voldoet wat betreft inrich-

Een goede zonering staat of valt bij duidelijk
andere, of afhankelijk van de situatie, juist het

ontbreken ervan. Daarom wordt de overgang
van Zone C naar Zone A voor vrachtverkeer

onmogelijk gemaakt. Dit moet niet gebeuren

door een ‘knip’ in de weg, maar door visueel
vriendelijke inrichtingsmaatregelen of indien

nodig door een verkeersbord, dat geen irritaties oproept. Het aanleggen van beëindigde
‘woonwinkelstraten’ zorgt voor een ‘knip’ in de

ruimtelijke en functionele relatie tussen beide

zones. Zo wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen Zone A en de Zones B en C.

eigentijdse woonboulevard. De beeldkwaliteit

van deze bebouwing en openbare ruimte is
richtinggevend voor nieuwe ontwikkelingen in
Zone A.
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Woonwi n ke lstrate n

Woonboulevard

Woonwinkelstraat met eindpunt

Laad- en losgebied

Voorbeelden van een eindpunt met verkeersplateau in een woonwinkelstraat

26

Principe inrichting eindpunt in een woonwinkelstraat
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Wo o n w i n k e lst r at e n

De grootste kracht van de woonboulevard is de

naadloos over. De openbare ruimte en beeldkwa-

stenen bestrating sluit goed aan bij een bestra-

(Zone A), met als tegenpool de laad- en losge-

Afbakening: Het eind van een woonwinkelstraat

een natuursteen toplaag. Deze hoogwaardige en

het publiek een centrale rol wat verblijfskwali-

inrichting van dit punt sluit aan bij de verblijfs-

Leeghwaterstraat. Ook aantakkende zijstraten

achtergelegen Zone C. In de eindsituatie wordt

ingericht als woonwinkelstraat. Een woonwin-

richting openbare ruimte) en fysiek (vrachtver-

kende publiek. Net als de Leeghwaterstraat voor-

Voorstel inrichtingsmaatregen zijn:

bundeling van aangename publieksruimten

liteit zijn op het winkelend publiek afgestemd.

bieden. Daarin heeft de Leeghwaterstraat voor

is duidelijk aangegeven met een eindpunt. De

teit betreft. Zone A bestrijkt meer dan alleen de

zone en is onderscheidend ten opzichte van de

behoren tot Zone A. Deze zijstraten zijn namelijk

de scheiding tussen Zone A en Zone C visueel (in-

kelstraat speelt in op de behoefte van het bezoe-

keerverbod) geregeld.

ziet een woonwinkelstraat in voldoende parkeer-

• Smaller wegprofiel van 6 meter in de woon-

gelegenheid, verblijfscomfort en groen; de open-

winkelstraat ten opzichte van 7 meter in laad-

eind van de woonwinkelstraat krijgt een logische

• Een verkeersplateau (5-6 meter breed) van

bare ruimte is publieksvriendelijk ingericht. Het

visuele beëindiging door een herkenbaar ‘eindpunt’.

en losstraat;

klinkers in afwijkende kleur (5 á 10 meter vanaf een kruispunt, zodat geen voorrangsweg
wordt gesuggereerd);

Programma: Een woonwinkelstraat biedt een

• Groene strook met aantal bomen aan beide

del. In de voorgevels langs deze straat kunnen

Het eindpunt aan het einde van een woonwin-

ning, woonadviesbureau of interieurachitect een

verkeer om deze niet in te rijden. Alle eindpun-

Verblijfskwaliteit: de woonwinkelstraat is on-

voor de inrichting die past bij de Zone A. De ver-

programma in de wonenbranche van detailhan-

zijden van een verkeersplateau.

kleinschalige functies zoals een horecavoorzie-

kelstraat stimuleert het langsrijdende vracht-

toegevoegde waarde leveren.

ten hebben een overeenkomstige beeldkwaliteit

derdeel van de woonboulevard en loopt hierin

hoogde plateau met, bijvoorbeeld, een natuur-

Deel I: Stedenbouwkundige Visie

ting van gebakken klinkers of betontegels met

duurzame bestratingsmateriaal, in combinatie

met grijze stoeptegels 30x30 geef een allure aan
de woonwinkelstraat en onderscheid zich van
materiaalgebruik in laad- en losstraten.

Flexibiliteit: Een woonwinkelstraat kan langer
of korter worden aangelegd, afhankelijk van het

programma dat zich wil presenteren in beide

straatwanden. De ligging van een eindpunt bij
een kruispunt heeft de voorkeur maar kan ook
op een andere plek komen te liggen.

Toegankelijkheid: Voor de eindsituatie geldt dat

de woonwinkelstraten in 2 richtingen toegankelijk zijn voor personenauto’s en afgesloten zullen
zijn voor het vrachtverkeer. In dit geval moet het

voor het vrachtverkeer een verkeercircuit aan-

wezig zijn en/of voldoende keermogelijkheden
bij laad- en los zones zodat het vrachtverkeer
zich niet vast rijdt in doodlopende straten. Het

verbod voor vrachtverkeer wordt pas ingesteld
als de gewenste ontwikkelingen plaats hebben
gevonden en geen laad- en los zones langs de
woonwinkelstraten gelegen zijn.
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O n t sbliuj si tcihnrgi f t

Verblijfstraat

28

Laad- en losstraat

Parallelweg
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Ontsluiting

Vanaf de A15 springen de zichtgevels van de

Centraal in het plangebied is het groene Bey-

tussen de opgaande beplanting door. Na het

bij aan de beeldkwaliteit van de woonboule-

Woonboulevard Sliedrecht duidelijk in het oog

afslaan van de snelweg wordt op de kruising
Parallelweg - Leeghwaterstraat de keuze ge-

maakt of de bezoeker voor het laden en lossen
komt, of als winkelende klant. De Brouwerstraat zal niet meer via de Parallelweg toegankelijk zijn, maar via de Leeghwaterstraat worden bereikt. Deze aanpassing zorgt voor een

duidelijke toegang van de boulevard en is ook

erinckplantsoen gelegen. Dit plantsoen draagt

vard die zich daarmee onderscheidt in de wijdse regio. De Beyerinckstraat samen met het

plantsoen vormen de oprijlaan naar de Woon-

boulevard. Aanvullend op deze representatieve
eigenschap fungeert het plantsoen ook als robuuste, groene verbindingszone in noordzui-

Het laad- en losverkeer neemt één van de laad-

De nieuwe situatie laat hier een duidelijk on-

en slaat niet af op de Leeghwater- of Bruning-

fiel. De Leeghwaterstraat is de belangrijkste

drager van de Woonboulevard; deze zorgt voor
de hoofdontsluiting voor bezoekers. Aan deze

straat zijn de bedrijfsentrees te vinden die we
ook vanaf de snelweg al zagen liggen. Voor de

deur kan haaks worden geparkeerd en de grotere bestellingen worden opgehaald met een

aanhanger. Er wordt stapvoets gereden tussen
de bomen door, de snelweg met zijn snelver-

Om de bedrijfspanden in Zone A op Nijverwaard duidelijk te maken aan de bezoeker is

het van belang dat de bedrijfsentrees goed

zichtbaar zijn. De meeste entrees van de zichtgevels liggen aan de Leeghwaterstraat in het

zuiden, de zijwegen gelden als tweede optie.
Bedrijven in Zone B en C hebben de entree
vooral aan de Blankenstraat en de Lelystraat.

delijke richting.

vanuit verkeerstechnisch oogpunt gewenst.

derscheid zien in gebruiksruimte en wegpro-

Bedrijfsentrees

en losstraten die aantakken aan de Parallelweg
straat. In plaats hiervan wordt de Parallelweg
eerst rechtdoor gevolgd om daarna één van de

laad- en losstraten in te slaan; de Ringersstraat,
Marisstraat en / of Verlengde Stieltjesstraat.
Deze straten zijn sober en doelmatig ingericht

zonder bomen, waardoor overzicht ontstaat

voor het vrachtverkeer. Het (langs-) parkeren

wordt tot een minimum beperkt gehouden, de
toevallige automobilist is hier te gast.

keer zichtbaar op de achtergrond.

Deel I: Stedenbouwkundige Visie
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Verblijfstraat
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Publieks-entree

Parallelweg
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Entrees Algemeen

Op de Woonboulevard Sliedrecht zijn twee ty-

pen entrees te onderscheiden: publieksentrees
en laad- en lostoegangen Beide typen zijn:

- Uitnodigend voor de bijbehorende doelgroep,
- Verkeersveilig voor alle verkeer,
- Onderling te herkennen

- Sluiten aan op de Parallelweg (50 km/h)
Publieksentree

Een publieksentree voldoet aan de volgende
eigenschappen:

Publieksentree Leeghwaterstraat

• Markeert / kondigt de Woonboulevard aan
• Verleidt de consument om af te slaan.

• Primair op autoverkeer ingericht, secundair
op fietsers.

• Biedt ruim zicht zodat fietsers en auto’s elkaar zien.

• Hoogwaardig materiaalgebruik, vergelijkbaar met Zone A. Gedacht wordt aan klinkers en gebakken materiaal.

• Aangrenzende terreingrenzen zijn vriende-

lijk ingericht met bijvoorbeeld bomen en
lage hagen.

• Uitdragende signalering die de Woonboulevard aankondigt

Deel I: Stedenbouwkundige Visie

Publieksentree Beyerinckplantsoen
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t o e g a n g e n L a a d - e n L o s bv iejrs kc eherri f t

Laad- en Losstraat
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Entree laad- en losverkeer

Parallelweg
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Toegangen laad- en losverkeer

Een toegang voor laad- en losverkeer voldoet
aan de volgende eigenschappen:

• Ingericht en gedimensioneerd voor vrachtverkeer (boogstraal min. 12m).

• Ruim zicht voor vrachtwagens.

• De Parallelweg blijft herkenbaar als hoofdroute voor het publiek.

• Sober en doelmatig materiaalgebruik; bijvoorbeeld

asfalt,

brede trottoirband.

stelconplaatmateriaal,

• Signalering geeft aan welke laad- en losstraten bereikt kunnen worden via de toegang

Deel I: Stedenbouwkundige Visie
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Zon e A: Profi e l Le eghwate rstraat

De Leeghwaterstraat vormt een groene buffer

groen. Dit is ook een plek voor bezoekers om

Bezoekers parkeren in haakse en parallel par-

bedrijfspanden presenteren zich naar de A15.

Het riet en de bomenrijen zijn hierbij onmis-

kelpanden. De looproutes worden zo kort mo-

tussen de A15 en Nijverwaard. De aangelegen
De zichtgevels van Zone A maken de bedrijven
individueel herkenbaar voor de passerende

snelweggebruiker. De basisopzet in deze zone
zorgt voor voldoende transparantie van het
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aangenaam te verblijven.

baar, welke onderdeel uitmaken van de gemeentelijke hoofdgroenstrucuur. De oevers

zullen op een natuurlijke manier worden aangelegd en onderhouden.

keerplaatsen, vlakbij de entrees van de wingelijk gehouden. Dit draagt bij aan een duurzaam veilige verkeerssituatie. Tussen de par-

keervakken en de zichtgevels is ruimte voor
looproutes met een bomenrij en hagen.

Beeldkwaliteitsplan Woonboulevard Sliedrecht

Zon e A: Profi e l Woonwi n ke lstraat

De woonwinkelstraten zijn per definitie inge-

Het parkeren gebeurt tweezijdig, in haakse

trottoir, waar ook straatmeubilair zoals verlich-

bezoeker gemakkelijk toegang tot de bedrijven

gen uitlaatgassen, behouden hun blad en zijn

kan krijgen. Personenauto’s en voetgangers

richt om te parkeren en zorgen ervoor dat de

heeft. De kleinschalige inrichting en plaatsing
van bomen zorgen voor een menselijke maat
en schaal.

Deel I: Stedenbouwkundige Visie

parkeervakken. Deze bomen kunnen goed teeenvoudig te beheren (bijvoorbeeld de Py-

rus Calleryana “Chanticleer”. ofwel de “peer”).
Deze bomen zijn geplant in een strook in het

ting, fietsenrekken en prullebakken een plek

domineren het straatbeeld. Grote vrachtwagens horen hier niet thuis.
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Zone A: Profiel Beyerinckplantsoen

De verruigde groenstrook aan de Beyerinck-

plantsoen tot een aangename verblijfsruim-

Aan één zijde wordt haaks geparkeerd en is

Door deze onderbeplanting van bodembe-

hoofdgroenstructuur van Sliedrecht.

de voetganger langs de uitnodigende gevels

straat zal een boomrijk plantsoen worden.
dekkers en struikgewas strategisch terug te
snoeien komen de bestaande solitaire bomen
beter tot hun recht. Het aanbrengen van af en
toe een bankje plus een wandelpad maakt het
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te. Zo kan deze groenzone bijdragen aan de

Aan de Beyerinckstraat zelf zal vooral de bestaande bebouwing aan de oostzijde een metamorfose ondergaan. Nieuw te bouwen pan-

den zijn representatief en gericht op de straat.

een ruim trottoir aangebracht. Hierdoor kan
wandelen. De gevels van de bebouwing aan de
westzijde van het plantsoen liggen verborgen

achter struikgewas en hoeven niet dezelfde
uitnodigende sfeer uit te stralen.
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Profiel Zone B en C

Wat de laad- en losstraten betreft wordt van

De brede rijbaan van 7 meter breed draagt hier

steld, dat gericht is op functionaliteit en een-

len zich te gast op de plaatsen waar geladen

gevel tot gevel een eenvoudig profiel voorgevoud. Dit uitgangspunt geldt voor zowel Zone

B als C. De sobere inrichting zorgt voor een

overzichtelijk en veilig straatbeeld waar vracht-

wagens zonder moeite kunnen manoeuvreren.

Deel I: Stedenbouwkundige Visie

zorg voor. De automobilist en voetganger voeen gelost wordt. Daar waar dit niet op eigen
terrein opgelost kan worden, kunnen werknemers gebruik maken van de langsparkeerplaatsen in de openbare ruimte.
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Laden&lossen
/ vrachtverkeer
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Representatie
/ Personenauto’s
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Deel II: Architectuur
Op dit moment biedt Nijverwaard voorname-

belang dat er vernieuwing plaatsvindt gericht

Zone B

schalige bedrijfshallen, winkels en een enkel

tisch is om van deze eigenaren te verwachten

Zone A is richtinggevend voor het streefbeeld

lijk plaats aan bebouwing in de vorm van kleinkantoor. In de loop der tijd zijn enkele loodsen
vervangen door meer representatieve gebouwen en architectuur. In dit hoofdstuk wordt

beschreven wat per zone het gewenste ge-

op het streefbeeld. Aangezien het niet realisdat ze een bestaand pand geheel amoveren,
wordt de nadruk gelegd op:

• open gevels naar de publieksruimtes (vorstelijke entrees, etalages, publieksfuncties)

bruik, inrichting en vormgeving van de open-

• vernieuwing

verschillen in architectuur zijn.

• herinrichting van het (semi-)openbare ge-

Zone A

• eenheid in hoofdkleur- en materiaalgebruik

bare ruimtes inhoudt, en wat de onderlinge

De architectonische kwaliteit van het Gort- en

Roobol-gebouw op de hoek van de Parallelweg

(zij-)gevelbeplating

waardig en duurzaam)

(hoog-

bied in overleg met de gemeente

• teruggelegen plinten met gebruik van glas

/ Brouwerstraat is richtinggevend voor het

Voor de herinrichting van het openbare gebied

duidelijk en goed in op zijn zichtlocatie. Daar-

Brouwerstraat:

streefbeeld in de Zone A. Het gebouw speelt

bij beschikt het over een mooie detaillering en
een helder materiaalgebruik. In Zone A moeten tenminste alle gevels en zijgevels die zicht-

baar zijn vanuit de Leeghwaterstraat en de
Beyerinckstraat hetzelfde niveau van architectuur bezitten. Dit geldt voor elk nieuwbouwplan in deze zone, alsook voor de in het zicht

gelegen gevels van de bestaande panden. Als

een (zij-)gevel deze uitstraling mist, is het van

Deel II: Architectuur

geldt als minimaal kwaliteitsniveau dat van de
• bestrating afgestemd op voetganger, auto
en licht vrachtverkeer

• sierbeplanting in en rond de hoofdentrees

• bomen en eventueel sierbeplantien aan het
einde van de woonwinkelstraten

• parkeervakken (haaks) met bomen

De voorgestelde architectonische kwaliteit van

in zone B. Dit betekent voor de publieksaan-

trekkende panden dat minimaal alle gevels
die zichtbaar zijn vanuit de Lely- en Brunings-

traat het kwaliteitsniveau van Zone A bezitten.
Voor de herinrichting van het openbare gebied
geldt als minimaal kwaliteitsniveau:

• bestrating afgestemd op de voetganger

• sierbeplanting op enkele plekken bij de
hoofdentree

Zone C

Het industriële karakter is hier meer richting-

gevend dan de uitstraling naar het publiek.
Een eenduidige detaillering en materialisering
vormen het streefbeeld voor Zone C. De vind-

baarheid voor vrachtverkeer, duidelijke laad- en
losplekken en aan het oog onttrokken buitopslag zijn elementaire aspecten voor de beeldkwaliteit. Wat betreft gevelbekleding wordt

gedacht aan plaatmateriaal van staal met een

golfstructuur. Een secundair bouwmateriaal
kan toegepast worden.
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Deel III: Kwaliteitborgboek
Zichtgevels

teruggelegen plint

teruggelegen plint

kolommen zwart gepoedercoat staal

teruggelegen plint

kolommen zwart gepoedercoat staal

glas in plint en kozijen
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Zichtgevels

dakafwerking, band kijkvenster, plaatstaal

zilverkleurig plaatmateriaal met golfstructuur

zilverkleurig plaatmateriaal met golfstructuur

glas in plint en kozijnen

kijkvenster met band in contrasterende kleur en roedeverdeling

kijkvenster met band in contrasterende kleur en roedeverdeling

Deel III: Kwaliteitborgboek
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Gevels met

bezoekersfuncties

begane grondlaag bestaat uit zoveel mogelijk glas

begane grondlaag bestaat uit zoveel mogelijk glas

begane grondlaag bestaat uit zoveel mogelijk glas

entree als zelfstandig element in bouwmassa

verdiepingen van zilverkleurig plaatmateriaal of glas

zwart stalen kozijnen
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Gevels met

bezoekersfuncties

platdak met dunne afwerkingslijst

flauw hellend dak

plaatmateriaal

zilverkleurig plaatmateriaal

Deel III: Kwaliteitborgboek
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Gevels met basiskwaliteit

plaatmateriaal

plaatmateriaal met secundair bouwmateriaal en zwarte gepoedercoate
ramen

gevelindeling begane grond en verdieping met secundair plaatmateriaal

gevelindeling begane grond en verdieping
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gevelindeling begane grond en verdieping
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Inrichting openbare
ruimte

rijloper

parkeervakken

plantsoenpaden

verblijfsgebied met haakse parkeervakken

hagen met parkeren

strook met meubilair

Deel III: Kwaliteitborgboek
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Erfscheidingen

hekwerk gegalvaniseerd staal

hekwerk gegalvaniseerd staal

hekwerk gegalvaniseerd staal

hekwerk zwart poedercoat

hekwerk zwart poedercoat

hekwerk zwart poedercoat
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Deel III: Kwaliteitborgboek
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