PLAN IN BEELD
FOOD CENTER

Omheiningen

Het geluidsscherm is voorzien van beglaasde openingen zodat
vanuit het woongebied de wereld achter de schermen zichtbaar is.

Referentie: Kokosystems transparant geluidsscherm Munster

Extensieve begroeiing van het geluidsscherm wordt
nagestreefd.

Referentie:
groen geluidsscherm Frankfurt

Referentie: National Grid Warwick UK,
One World Design Architects

geluidsscherm wordt
de hoek omgezet tegen de
kopgevel van het woongebouw
(ca. 1 m. terugliggend)

op strategische plekken (bijv. ter plaatse van haaks op
het kanaal gelegen woonstraten) geplaatste openingen
in het geluidsscherm ten gunste van transparantie en
zichtlijnen (niet tegenover woningen ter voorkoming van
hinderlijk licht vanaf het Food Center)

benodigd
profiel voor
o.a. kabelsen leidingen
tracees
(infrastructuur)

bouwenvelop B2 staat 8 meter
vrij van de kade; aanmeren van
bootjes en toegang tot de kade
dient te worden voorkomen
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extensief begroeid geluidsscherm zorgt
voor aangenaam aangezicht vanuit de
bestaande woningen
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max. 15 m
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1. Noord-west kade:
Aan de noord-west kade zijn bedrijven gelegen en is er een smalle zone tussen de bebouwing en het Oostelijk Markkanaal.
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Doorsnede A-A: handelsgebouw westkade noord
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kade voorzien van
kleine heesters en struiken

heesters en struiken
voor geluidsscherm
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Het Food Center is niet openbaar en heeft een omheining. Waar mogelijk
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1. Noord-oost kade:
Aan de noord-oost kade zijn bedrijven gelegen.

Geluidsschermen

•

%

max. 6 m
1,1 - 1,3 m
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groen geluidsscherm, hoogte n.t.b. (max. 6 m conform
bestemmingsplan), de minimale hoogte dient in ieder geval
te voorkomen dat koplampen van vrachtwagens hinderlijk
licht veroorzaken richting de naastgelegen woonwijk.

Doorsnede B-B: handelsgebouw oostkade noord

•

De omheining oost en de omheining noord-west zullen vooral een praktische

bestaat die uit gebouwen. Op andere plekken is de omheining een hekwerk

scheiding vormen tussen het Food Center en naastgelegen openbaar gebied.

of geluidsscherm.

Dit zal vormgegeven worden met een hoogwaardig lamellen hek met een hoogte

•

Toegang tot het terrein wordt geboden middels twee toegangspoorten.

van ca. 2 m. Daar waar bestaande gebouwen een fysieke scheiding vormen hoeft

•

Aan de oostzijde van het terrein zal een geluidsscherm worden geplaatst op

uiteraard geen hekwerk te worden geplaatst.

ongeveer 2 m van de kade zodat hier een groene waterkant met incidenteel

•

De portiersloge bij de noordelijke entree zal worden ontworpen als onderdeel

bomen en heesters kan worden gerealiseerd. De buitenzijde van dit scherm zal,

van de toegangspoort/ hekken van het terrein en wordt zo transparant mogelijk

aansluitend op de groene kade, met begroeiing worden bekleed en op enkele

uitgevoerd.

plekken transparant worden gemaakt ten gunste van zicht op groen en doorzichten
naar het bedrijventerrein vanuit het bestaande oostelijk woongebied.
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