
ZwolleOntwikkeling

Beeldkwaliteitplan De Vrolijkheid Zwolle
Gemeente Zwolle 1 november 2010



Beeldkwaliteitplan De Vrolijkheid Zwolle
Gemeente Zwolle 
1 november 2010

ontwikkeling

2 Beeldkwaliteitplan De Vrolijkheid



3



Tekening Ontwikkelingsvisie De Vrolijkheid, opgesteld door BRO

A. horeca, leisure;
B. accent op auto- en autogerelateerde bedrijven
C. groothandel, (hoogwaardige) productie (tot categorie 

3.1 en 3.2), auto- en autogerelateerde bedrijven,  
bedrijfsverzamegebouwen. In géén geval groot-
schailge/perifere detailhandel, woningbouw of solitaire 
kantoorontwikkeling toegestaan;

D. onderwijs, sport, leisure;
E. overig (marechaussee)

3D visualisatie ontwikkelingsvisie BRO
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Inleiding

Voorliggend beeldkwaliteitplan De Vrolijkheid is opgesteld in vervolg op het 
Ontwikkelplan Vrolijkheid van BRO voor de Vrolijkheid (okt. 2007, aangepast juni 
2008). Zoals in het collegevoorstel 23 mei 2008 is verwoord is binnen de locatie De 
Vrolijkheid sprake van een sterke dynamiek en kansen voor (her)ontwikkeling. Dit 
moet in goede banen worden geleid. 
Werkzaamheden voor het vervolgtraject betreffen onder andere het opstellen 
van een bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan, ruimtelijke randvoorwaarden 
voor de bebouwing en divers onderzoek op het gebied van geluid en verkeer. 
De Ontwikkelvisie Vrolijkheid van BRO zal samen met het beeldkwaliteitplan de 
onderlegger vormen voor een herontwikkeling van de Vrolijkheid, welke in een 
nieuw bestemmingsplan vastgelegd moet worden. 

Bij het terrein De Vrolijkheid gaat het om een gebied van ca. 37 ha met diverse 
functies; uiteenlopend van kleinschalige bedrijven, garagebedrijven, een 
school (Landstede) tot de Marechaussee en een toekomstig zwembad en hotel. 
Uitgangspunt is om het terrein ook in de toekomst te blijven benutten als 
kleinschalig bedrijventerrein. 
Qua ruimtelijke uitstraling is het gebied verouderd en toe aan verbetering.
Het gebied is voor een groot deel reeds ingevuld met bestaande functies, 
met bestaande bebouwing, maar voor een deel zijn, of komen, er terreinen 
vrij voor nieuwe invulling. Met name aan de zijde van de Ceintuurbaan en 
de Boerendanserdijk, en plaatselijk ook aan het Rechterland bevinden zich 
braakliggende terreinen en zijn er initiatieven voor herontwikkeling. Dit biedt 
kansen voor ruimtelijke verbetering. Het beeldkwaliteitplan zal hierbij als ruimtelijk 
kader dienen. 

Omdat het bij De Vrolijkheid gaat om een gebied dat voor een aanzienlijk deel is 
ingevuld met bestaande bebouwing die voorlopig zal blijven staan, is geanalyseerd 
welke aspecten of elementen als positief voor de ruimtelijke uitstraling kunnen 
worden  aangewezen; welke elementen kunnen worden ingezet bij nieuwe 
ontwikkelingen of bij aanpassingen van bestaande percelen. 
Door bepaalde kenmerken van de locatie te versterken en door bestaande
elementen, die een positieve uitstraling hebben voor wat betreft beeldkwaliteit, 
op strategische wijze in te zetten kan eenheid in de uitstraling en helderheid in de 
structuur van het gebied worden gebracht. 

Voorbeelden van bestaande elementen die worden ingezet voor 
kwaliteitsverbetering in uitstraling of ruimtelijke structuur (afleesbaarheid) zijn:
De overgang van openbaar naar privé bij de noordoostelijke garagebedrijven en bij 
Landstede. De overgang van openbaar naar privé is hier uitstekend geregeld; oor 
middel van stalen lamellenhekwerk en hagen. De hier gebruikte elementen worden 
als leidraad voor de gehele locatie De Vrolijkheid genomen.
Een ander voorbeeld is het wegprofiel bij Molenland. Dit profiel is ruimtelijk gezien 
helder, passend bij de locatie en aangenaam qua beeld. Het profiel is dan ook als 
basis genomen voor de vormgeving van wegprofielen binnen De Vrolijkheid (zie 
hoofdstuk verkeer en profielen).

In voorliggend rapport wordt eerst een analyse van het gebied geschetst (Hoofdstuk 
Analyse). Hierin komen aan bod de ligging van De Vrolijkheid, foto’s van de locatie, 
kavels en eigendommen en aanduiding van terreinen die braak liggen of waar 
initiatieven voor bestaan 
Vervolgens worden algemene punten voor beeldkwaliteit benoemd (Hoofdstuk 
Beeldkwaliteit Algemeen). De Vrolijkheid bestaat uit een helft met een meer 
stedelijke ligging en uitstraling (zijde Ceintuurbaan) en een helft met een meer 
landschappelijke uitstraling (zijde Rechterland).
In het daarop hoofdstuk worden beeldkwaliteitsaspecten ten aanzien van de 
inrichting van het terrein uiteengezet (Hoofdstuk Beeldkwaliteit Inrichting). Hierin 
zijn wegprofielen, uitgangspunten inrichting parkeervelden en overgang openbaar - 
privé, en aspecten ten aanzien van duurzaamheid en milieu opgenomen.
Tenslotte worden uitgangspunten voor beeldkwaliteit van bebouwing benoemd, 
uitgesplitst naar ligging in het gebied; stedelijke, versus landschappelijke helft, en 
zijde Boerendanserdijk / Oude Meppelerweg (Hoofdstuk Beeldkwaliteit Bebouwing).
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snelweg A28

Boerendanserdijk

Hogeland

Molenland

De Vrolijkheid

parkeren Landstede

sportvelden

busmaatschappij

topsporthal
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voormalige NIC gebouwen
in gebruik door Landstede

parkeren Landstede

badmintonhal Landstede

garagebedrijven
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braakliggend terrein, ruimte 
voor nieuwe ontwikkeling, 
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wikkeling, groothandel, 
kleinschalige bedrijvigheid
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groothandel
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bebouwing in gebruik door 
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Westerveldse Aa,
revitalisering van de waterloop 
draagt bij aan groene kwaliteit 
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Functies en ligging

De Vrolijkheid is een gebied met gemengde functies en kleinschalige bedrijven aan 
de oostzijde van Zwolle, juist ten zuiden van snelwegafslag Zwolle-Noord.
Aan de westzijde wordt De Vrolijkheid begrensd door de Ceintuurbaan, een 
hoofdroute binnen Zwolle.
De noordgrens wordt bepaald door de Oude Meppelerweg, de evenwijdig aan de 
snelweg lopende route naar Berkum.
Aan de zuidzijde vormt de Boerendanserdijk de grens, met aan de zuidkant daarvan 
het nieuwe stadion van Zwolle. 
Aan de oostkant wordt de Vrolijkheid beëindigd door het Rechterland en het 
daaraan gelegen sportpark en groengebied, onderdeel van een noord-zuid lopende 
ecologische zone.
In het centrum van de locatie ligt de Ossenkamp, een noordzuidlopende 
ontsluitingsweg waaraan diverse functies en de parkeerterreinen van Landstede 
aan zijn gesitueerd.

De Vrolijkheid als geheel maakt een verouderde indruk. Momenteel zijn diverse 
kavels braakliggend en ontstaan nieuwe initiatieven voor herontwikkeling. Dit is een 
kans om deze, binnen Zwolle gunstig gelegen locatie, qua uitstraling en gebruik te 
verbeteren en een kwaliteitsimpuls te geven.
Een kader voor beeldkwaliteit en randvoorwaarden voor De Vrolijkheid is in 
voorliggend rapport uiteengezet.

landschappelijke helft

stedelijke helftparkeren Landstede

voormalige NIC gebouwen
in gebruik door Landstede

parkeren Landstede

badmintonhal Landstede

garagebedrijven

ecologische zone

De Vrolijkheid kan globaal in twee delen worden onderverdeeld. 
In de westelijke helft (zijde Ceintuurbaan) zijn of worden met name kleinschalige 
bedrijven gehuisvest, deze helft heeft vanwege zijn ligging aan de Ceintuurbaan een 
meer ‘stedelijke’ uitstraling. 
In de oostelijke helft (zijde Rechterland) zijn diverse functies gehuisvest, zoals de 
marechaussee, garagebedrijven, een school (Landstede) en een (toekomstige) 
topsporthal. Deze oostelijke helft heeft vanwege zijn ligging tegenover groengebied 
een meer ‘landschappelijke’ uitstraling.

ontwikkeling
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snelweg A28 garagebedrijf locatie De Vrolijkheid; noordelijk deel langs de Ceintuurbaan

Locatie De Vrolijkheid; middendeel langs de Ceintuurbaan

nieuw in te vullen kavels (locatie Neuman)

Meppelerweg benzinestation

ontwikkeling
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Ceintuurbaan Bourgonjen

Foto’s locatie; Ceintuurbaan

Ceintuurbaan Boerendanserdijkbenzinestation hoek Ceintuurbaan - Boerendanserdijk

Ceintuurbaan, kruising Boerendanserdijk

Zijde Ceintuurbaan:
-  veel braakliggend terrein
-  uitstraling sluit niet aan op goede ligging binnen Zwolle
-  hoek Ceintuurbaan - Boerendanserdijk is belangrijke zichtlocatie.  

Geen kwalitatieve uitstraling.

Conclusie: ruimtelijke uitstraling moet verbeterd worden. 

ontwikkeling
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Rechterland, hoek Boerendanserdijk: bebouwing Marechaussee Rechterland, voormalige NIC gebouwen, momenteel in gebruik door Landstede

Profiel Rechterland met links Landstede, zwembadlocatie en garagebedrijven en links het groen van de ecologische zone. Door bomenrijen en het groen aan de oostzijde heeft het Rechterland een 
kwalitatieve, groene uitstraling

ontwikkeling
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Boerendanserdijk, entree stadion

Boerendanserdijk, Marechaussee

Rechterland, Boerendanserdijk 

Boerendanserdijk: braakliggend terrein

Stadion gezien vanaf de Ceintuurbaan

Rechterland: groene uitstraling, ligging aan ecologische zone.
Boerendanserdijk: entree nieuw stadion. Belang route Boerendanserdijk neemt 
in de toekomst toe vanwege plannen voor aantakken route nieuwbouwlocatie ten 
zuiden van Berkum. Tweeledig karakter Boerendanserdijk: stedelijke bebouwing 
aan zijde Ceintuurbaan, landschappelijke uitstraling aan zijde ecologische zone.

Conclusie: kwalitatieve, groene uitstraling Rechterland behouden en versterken. 
Uitstraling van met name het westelijk deel Boerendanserdijk (braakliggend 
terrein) verbeteren. 

ontwikkeling
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Topsporthal Landstede

Profiel Ossenkamp met rechts de bebouwing busmaatschappij en links de hal behorend bij Landstede die als topsporthal omgebouwd zal worden

Kavel zwembad gezien vanaf de Ossenkamp. Links badmintonhal Landstede en garagebedrijven, 
rechts groenstrook tussen kavel Landstede en zwembad

Kavel Sligro aan de Ossenkamp

ontwikkeling
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Ossenkamp, Hogeland, Molenland

Hogeland

Molenland, aangenaam profiel met aan beide zijden gras met bomen

Profiel Ossenkamp: qua uitstraling verouderd profiel. 
Profiel Molenland: Verzorgd profiel met aandacht voor groen.

Conclusie: profiel Ossenkamp en Hogeland kan qua uitstraling 
verbeterd worden.

ontwikkeling
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braakliggend terrein

initiatieven in aanbouw /
waar een bouwvergunning voor is verleend

initiatieven / belangstelling voor aanpassing of  
herontwikkeling.

Overzicht bestaande bebouwing, braakliggend gebied en initiatieven voor
aanpassing of herontwikkeling

Overzicht huidige situatie
De kavels aan de zijde Ceintuurbaan zijn relatief diep. 
Dit betekent relatief weinig representatieve zijden (enkel 
zijde Ceintuurbaan is representatief).
Bij herontwikkeing zullen deze kavels ingedeeld worden: 
zorgen dat bij deze indeling nieuwe representatieve zijden 
worden gecreëerd; nieuwe ’voorkanten’.
Door herprofilering van de Ceintuurbaan en benodigde 
goede doorstroom op de Ceintuurbaan zullen de kavels 
aan de zijde Ceintuurbaan ook een aansluiting op het 
Rechterland moeten krijgen.

bestaande bebouwing

ontwikkeling zwemwater

ontwikkeling
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De Vrolijkheid is opgedeeld in diverse kavels in bezit van diverse eigenaren. De 
tekening links geeft de begrenzing van kavels en eigendommen weer. 
Verschillende terreinen binnen De Vrolijkheid zijn braakliggend (in groen 
aangegeven op de tekening rechts). Voor deze terreinen kunnen nieuwe plannen 
worden ontwikkeld. Ook bestaan er initiatieven om bestaande bebouwing op te 
knappen of te herontwikkelen. 
De kavels aan de zijde Ceintuurbaan zijn relatief diep. Dit betekend relatief weinig 
representatieve zijden (enkel zijde Ceintuurbaan is representatief).
De kavels aan de zijde Centuurbaan hebben vanwege een benodigde goede 
doorstroom op de Ceintuurbaan ook een ontsluiting aan de andere zijde, aan de 
zijde Rechterland, nodig. Dit zal in een stedenbouwkundig plan moeten worden 
uitgewerkt.

Conclusie: bij planvorming ter verbetereing van de uitstraling van De Vrolijkheid 
zal rekening gehouden moeten worden met bestaande bebouwing en bestaande 
kavelgrenzen.
Bij herontwikkeing zullen grote, diepe kavels ingedeeld worden: zorgen dat bij 
deze indeling nieuwe representatieve zijden worden gecreëerd.
Vanwege benodigde goede doorstroom op de Ceintuurbaan zullen de kavels aan 
de zijde Ceintuurbaan ook een aansluiting op het Rechterland dienen te krijgen.

Grenzen kavels, eigendommen

Kavels / braakliggend terrein

ontwikkeling
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Auto-ontsluiting. Met bereikbaarheid kavels. Hierbij zijn kavels op momenteel braakliggend ter-
rein indicatief ingetekend. De gestippelde lijn geeft een mogelijkheid aan om de westelijke kavels 
aan te sluiten op het Rechterland. 

Fietsontsluiting 1. toekomstige fietstunnel     2. bestaande fietstunnel     3. twee nieuwe fiets
tunnels onder de Ceintuurbaan ten zuiden van de locatie     4. nieuwe veilige fietsoversteekplaats     
5. toekomstig vrijliggende fietsroute
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Boerendanserdijk

Oude Meppelerweg

Molenland

Hogeland
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Verkeer

De Vrolijkheid is, zowel vanuit de verschilende delen binnen Zwolle als vanaf buiten 
Zwolle, goed bereikbaar. De Ceintuurbaan aan de westzijde maakt onderdeel uit van 
de hoofdontsluitingsring binnen Zwolle. Aan de noordkant van De Vrolijkheid bevindt 
zich afslag Zwolle-Noord vanaf de snelweg A28.
Van invloed op de verkeersafwikkeling is met name de verhoging van de rijsnelheid 
op de Ceintuurbaan van 50 naar 70 km per uur en de hiermee samenhangende 
herprofilering van de Ceintuurbaan. Vanwege de benodigde doorstroming op 
de Ceintuurbaan kunnen de kavels gelegen aan de zijde Ceintuurbaan wel 
bereikt worden vanaf de toekomstige ventweg langs de Ceintuurbaan, maar 
zal het uitgaande verkeer voor het grootste gedeelte via de andere zijde, via de 
zijde Rechterland plaats moeten vinden. Dit houdt in dat de kavels aan de zijde 
Ceintuurbaan ook een aansluiting richting het Rechterland moeten te krijgen. In de 
tekening hiernaast is een mogelijkheid hiertoe gestippeld weergegeven. 

Auto´s
Het oostelijk deel en middendeel van De Vrolijkheid wordt ontsloten door een 
heldere ontsluitingslus die aantakt op het Rechterland: Molenland – Ossenkamp 
– Hogeland. Deze ontsluitingslus wordt qua structuur ondersteund door in te 
zetten op een eenduidig, kwalitatief wegprofiel. Als uitgangspunt hiervoor geldt het 
profiel Molenland met aan weerszijden van de rijbaan gras met bomen, en aan een 
zijde een voetpad. Eenduidigheid in profiel draagt bij aan de leesbaarheid van de 
stedenbouwkundige structuur. 
De westzijde van De Vrolijkheid wordt ontsloten vanaf de ventweg langs de 
Ceintuurbaan (met name ingaand verkeer) en vanaf de zijde Rechterland; 
via Hogeland of Molenland en Ossenkamp en via een nieuwe verbinding naar 
de achterzijde van de kavels (in- en uitgaand verkeer). Via de ventweg langs 
de Ceintuurbaan kunnen bedrijven aan de westzijde van De Vrolijkheid hun 
kavel bereiken. Hierdoor wordt de gewenste gerichtheid van bebouwing op de 
Ceintuurbaan gewaarborgt. Bij de ventweg is uitgegaan éénrichtingsverkeer. 
Uitgaand verkeer kan in verband met de benodigde doorstroming op de 
Ceintuurbaan slechts in beperkte mate via de ventweg terug naar de Ceintuurbaan. 
Het meeste autoverkeer verlaat de locatie aan de oostzijde, via het Rechterland.
De zuidwestzijde van de Vrolijkheid krijgt een eigen ontsluiting die aantakt op de 
Boerendanserdijk.

Fietsers
Het fietsennetwerk is fijnmazig en fietsers kunnen zowel vanaf de Ceintuurbaan, 
als vanaf de Oude Meppelerweg (vrijliggende fietsroute), de Boerendanserdijk 
(vrijliggende fietsroute), als het Rechterland (toekomstig vrijliggende fietsroute van 
noord naar zuid) de locatie bereiken.
De wegen die rondom de Vrolijkheid lopen zijn qua verkeer druk en zijn of worden 
daarom voorzien van vrijliggende fietspaden. Bij vrijliggende fietspaden die aan 
de overzijde van de weg liggen (zijde Boerendanserdijk en Rechterland) wordt 
gezorgd voor goede en logisch gesitueerde oversteekplaatsen voor fietsers naar De 
Vrolijkheid (verbinding Boerendanserdijk met de Ossenkamp, oversteekplaats bij 
Landstede / zwembad).
Binnen de Vrolijkheid zelf maken fietsers gebruik van de rijweg; de ventweg, 
Molenland, Hogeland en Ossenkamp.

Voetgangers
Binnen De Vrolijkheid zijn langs de wegen aan een zijde voetpaden aanwezig of 
gepland.

Bus
Langs de Vrolijkheid wordt een busroute gepland met een halteplaats nabij 
Landstede / zwembad.

Parkeren
Parkeren vindt plaats op eigen terrein.
Aan de representatieve buitenzijdes; de zijde Ceintuurbaan, Boerendanserdijk en 
Rechterland wordt niet of sporadisch (bezoekers) geparkeerd. Het parkeren wordt 
niet ondergebracht aan de rand, maar aan de binnenzijde van de kavels of aan 
de zijde Ossenkamp ( zie ook bij Hoofdstuk Beeldkwaliteit Inrichting, paragraaf 
Parkeren Terreininrichting).

ontwikkeling
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Vegtlusterbos

Rechterland

stedelijke helft

DE VROLIJKHEID

landschappelijke
helft

Ceintuurbaan

Ceintuurbaan: stedelijk

Beeldkwaliteit Algemeen
ontwikkeling
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Stedelijke versus landschappelijke zijde

Binnen De Vrolijkheid is een tweedeling aanwezig als het om functies gaat: aan 
de westzijde bevinden zich met name kleinschalige bedrijven en aan de oostzijde 
bevinden zich meer specifieke functies, zoals een school, sporthal, marechaussee 
en in de toekomst ook een zwembad.
Daarbij is het aan de locatie grenzende gebied aan de westkant anders van 
uitstraling dan het aan de locatie grenzende gebied aan de oostzijde. Aan de 
westkant bevindt zich de Ceintuurbaan (hoofdontsluitingsroute) met een meer 
stedelijke bebouwingswand en uitstraling. Aan de oost- en noordkant bevindt zich 
een doorgaande ecologische zone die loopt van de noordzijde van Zwolle richting 
het zuiden. De ecologische zone bestaat uit een brede groenstrook met water: 
aan de oostzijde de westerveldse Aa en sportvelden, aan de noordzijde wordt het 
wateroppervlak verruimd en wordt ter plaatse van de A28 gewerkt aan een betere 
verbinding tussen noord en zuid.

Als basis voor het beeldkwaliteitplan is gekozen deze tweedeling vast te houden en 
te versterken:
Een meer stedelijke helft aan de westkant, versus een meer landschappelijk 
geïnspireerde helft met bijzondere functies aan de oostzijde.
Deze keus is van invloed op de profielen en de beeldkwaliteitseisen of 
randvoorwaarden voor de bebouwing aan de west- en oostzijde. Zo zal bijvoorbeeld 
aan de westzijde, de stedelijke helft, worden gewerkt met een strakke rooilijn. Aan 
de oostzijde, de meer landschappelijke zijde, zal juist worden gewerkt met een 
verspringende rooilijn in combinatie met ‘het naar binnen halen’ van groen vanuit de 
oostzijde.
De tweedeling stedelijk versus landschappelijke helft is specifiek voor de locatie De 
Vrolijkheid en zorgt dat de locatie inspeelt op de kenmerken van de omgeving. 

Bebouwing oostzijde: speelt in op het 
landschap

Noordzijde Vrolijkheid: ecologische zone loopt door de locatie

Bebouwing westzijde: meer stedelijk van 
karakter

Beeldkwaliteit Algemeen

Stedelijke uitstraling Landschappelijke uitstraling

ontwikkeling
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Ceintuurbaan

Rechterland

Groen kader van bomen als herkenningselement rondom De Vrolijkheid

ontwikkeling
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Groen kader

De Vrolijkheid wordt begrensd door een viertal wegen: de Ceintuurbaan, de A28, met 
parallel daaraan de Oude Meppelerweg, het Rechterland en de Boerendanserdijk. 
Deze wegen zijn aan weerszijden geflankeerd door bomen; als een soort van groen 
kader rondom het terrein.
Het groene kader is een element dat helder werkt voor de ruimtelijke structuur en 
positief is voor de herkenbaarheid en  uitstraling van het gebied. 
Uitgangspunt voor wat betreft de beeldkwaliteit is dan ook het bomenkader te 
behouden en waar mogelijk te versterken.
Versterking bijvoorbeeld in de noordwesthoek (hoek Ceintuurbaan-Oude 
Meppelerweg), bij de aanpassing van de verkeersstructuur van dit kruispunt.
In de zuidwest-hoek is de molenbiotoop van invloed op de hoogte van de bomen (zie 
paragraaf molenbiotoop, pagina 41).

Zo veel mogelijk integratie bestaande bomen

ontwikkeling
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Groen naar binnen halen. Beeld vanaf het Rechterland

Groen binnen de locatie aan de noordzijde 
van Landstede

Oostkant Rechterland, Vegtlusterbos

ontwikkeling
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Groen naar binnen halen

Om het landschappelijke karakter van de oostelijke helft van De Vrolijkheid te 
benadrukken wordt groen vanuit de oostzijde van het Rechterland naar binnen 
getrokken (zie ook rapport BRO).
De meest geëigende plek hiervoor is de bestaande groenstrook tussen Landstede 
en het toekomstige zwembad. Bestaande bomen worden in de structuur 
opgenomen. 
Bij invulling van het terrein ten noorden van deze groenstrook (de zwembadlocatie) 
moet worden ingespeeld op de kwaliteit die uitgaat van het aangrenzend groen. 
Het groen loopt tot ver door in de locatie en is daarmee tevens een herkenbaar 
element aan de Ossenkamp. 

Ook op kleiner schaalniveau wordt groen aan de zijde Rechterland binnen de 
locatie getrokken (de kleine groene pijlen): bij de gebouwen in de vorm van groene 
voorzones, bij de ontsluiting Hogeland en Molenland (straatprofiel met groen) en bij 
de sportvelden Landstede. 

Groen naar binnen halen. Beeld vanaf de Ossenkamp

Zijde Rechterland: groen naar binnen getrokken tussen kavel Landstede en kavel zwembad

ontwikkeling
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Fragment kaart ‘stukje bij beekje’ Kaart Milieugebiedsvisie Vrolijkheid

Beeldkwaliteit Inrichting
ontwikkeling
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Inrichting, ecologie, milieu

Inrichting algemeen
Bij de inrichting van openbaar gebied en bij de beeldkwaliteitsuitgangspunten 
voor de inrichting van de kavels wordt zoveel mogelijk ingespeeld op aanwezige 
kwaliteiten of potentieel aanwezige kwaliteiten van de locatie. Met name de 
aanwezigheid van de ecologische zone ten oosten en noorden van de locatie, de 
aanwezigheid van bomen in diverse profielen en enkele kwalitatief goed ingerichte 
straten en terreinen bieden aanknopingspunten voor de inrichting van het gebied.

Ecologie, duurzaamheid, milieu
Bij de Beeldkwaliteit Inrichting De Vrolijkheid spelen onder andere ecologie, 
duurzaamheid, milieu (geluid, luchtkwaliteit, veiligheid) en wateropvang een 
belangrijke rol. Hierover zijn of worden afzonderlijke rapporten gemaakt, 
belangrijke aspecten aangaande deze onderwerpen worden opgenomen in het voor 
dit gebied nieuw te maken bestemmingsplan.

Zo is er voor De Vrolijkheid is een milieugebiedsvisie opgesteld. Hierin komen 
onder andere de mogelijkheid van functies, toegestane milieucategorie bedrijven, 
hoeveelheid werknemers per ha. en dergelijke aan bod.
Enkele punten die van belang zijn voor het beeldkwaliteitplan betreffende 
milieumaatregelen zijn in de afbeelding hiernaast aanegeven. Beknopt opgesomd:
- Ten noorden en oosten van De Vrolijkheid bevindt zich een ecologische zone. 

Uitgangspunt is deze te verbreden en optimaliseren (A t/m E).
- De verkeersontsluiting van de Vrolijkheid aanpassen (F, G) en de fietsvoorziening, 

zijde Rechterland verbeteren (H).
- Bij het zwembadkavel: benutten kansen duurzame energie (I).
Ecologische uitgangspunten zijn ook ondergebracht in de kaart ‘stukje bij beekje’, 
waarvan een fragment op de pagina hiernaast is weergegeven.

Wateropvang
Het hemelwater dat valt op de daken moet geïnfiltreerd worden binnen de eigen 
perceelsgrenzen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van infiltratiekoffers 
onder het parkeervlak of opvang in een groenzone.

ontwikkeling
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2.10 m

gras +
bomen

rijbaan, 
klinkerbestr.

lage haag of lamellenhek

7.0 m kavel met topsporthalkavel

gras + 
bomen

groen + 
bomen

voetpad
+ nuts

variabelvariabel

Wensbeeld profiel ontsluitingslus Ossenkamp, Molenland, Hogeland
Wensbeeld. Groene ontsluitingslus Molenland-Ossenkamp - Hogeland

2.10 m

gras + 
bomen

rijbaan,
linkerbestr.

7.0 m kavelkavel

gras + 
bomen

voetpad
+ nuts

erfaf-
scheiding

erfaf-
scheiding

variabelvariabel

lage haag of lamellenhek

erfaf-
scheiding

lage haag / groen
of lamellenhek

ontwikkeling
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Ontsluitingslus
Het oostelijk deel van De Vrolijkheid wordt ontsloten door een heldere 
ontsluitingslus die aantakt op het Rechterland: Molenland – Ossenkamp – 
Hogeland. Deze ontsluitingslus wordt qua structuur ondersteund door een 
eenduidig, kwalitatief wegprofiel (wensbeeld beeldkwaliteit). Als uitgangspunt 
hiervoor geldt het profiel Molenland met aan weerszijden van de rijbaan gras met 
bomen, en aan een zijde een voetpad. Eenduidigheid in profiel draagt bij aan de 
leesbaarheid van de stedenbouwkundige structuur. 

De ontsluitingslus is gelegen binnen de ´landschappelijke´ helft van de locatie, 
wat weerspiegeld wordt in een profiel met groen. Het profiel is opgebouwd uit 
een rijbaan met aan weerszijden gras met bomen. De rijbaan is 6,5 tot 7,5 meter 
breed en wordt door auto´s en fietsers gebruikt. Het bestratingsmateriaal bestaat 
uit gebakken klinkers of betonklinkers met een kleurecht toeslagmateriaal. De 
grasstrook is variabel qua breedte, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Aan  
één zijde bevindt zich een voetpad van 2,10 meter. Bestaande bomen worden 
opgenomen in het profiel. Nieuw aan te planten bomen zijn van dezelfde soort als 
bij Molenland. 

Wegprofiel oostzijde

Referentie: wegprofiel Molenland

Herkenbaar maken structuur
De inrichting van de wegprofielen ondersteunt de ontsluitingsstructuur; eenheid in 
profielkeuze brengt helderheid in de structuur. 
Uitgangspunten bij de beeldkwaliteit voor de inrichting zijn de ruimtelijke structuren 
te ondersteunen om helderheid in opbouw van het gebied te verschaffen, en de 
ruimtelijke uitstraling te verbeteren.
Omdat er binnen De Vrolijkheid vrij weing openbaar gebied aanwezig is, is een goed 
gekozen, niet te smal profiel, van groot belang voor de kwalitatieve uitstraling van 
het gebied. De routes zijn de openbare dragers waarlangs het publiek een kavel 
bereikt; het profiel is een zeer belangrijke kwaliteitsdrager voor De Vrolijkheid.

Bij de inrichting van profielen is gelet op:
- gebruik; 
- uitstraling; 
- voorbeelden binnen het gebied zelf; doorzetten van profielen die momenteel goed 

functioneren;
- integreren van bestaande bomen.

Vanuit verkeer en beeldkwaliteit is zoveel mogelijk getracht de gemaakte 
keuzen voor de afwikkeling van verkeer te optimaliseren en verhelderen. De 
verkeersstructuur aan de zijde Ceintuurbaan verandert in verband met het 
verhogen van de rijsnelheid van 50 naar 70 km /uur. Hierom zal ook minder verkeer 
vanaf De Vrolijkheid direct of indirect op de Ceintuurbaan worden aangetakt. De 
kavels aan de zijde Ceituurbaan zullen ook een ontsluiting vanaf de andere zijde, 
de zijde Rechterland, moeten krijgen. Er zal ruimte moeten worden gereserveerd, 
strategische zones vrij worden gehouden van bebouwing,om een logische 
verkeersontsluiting te maken voor de  kavels aan de Ceintuurbaanzijde richting het 
Rechterland. Een logeische mogelijkheid is als gestippelde route weergegeven in de 
tekening hiernaast. Dit zal in een stedenbouwkundig plan nader worden uitgewerkt.

Wegprofielen

ontwikkeling
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4.00 m

Ceintuurbaan ventweg + 
fietsstroken

6.50 m 1.20 m kavel

voetpad
+ nuts

lage haag

Profiel Ceintuurbaan - Ventweg

Ventweg en mogelijke nieuwe ontsluitingsroute voor de kavels aan de westzijde van de Vrolijk-
heid. Dit concept wordt in een stedenbouwkundige tekening nader uitgewerkt.

gras +  
haag
bomen

ventweg

verbinding richting
Rechterland

verbinding richting
Rechterland

ontwikkeling
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Wegprofiel westzijde

Aan de westkant van de locatie wordt naast de Ceintuurbaan een nieuwe ventweg 
gerealiseerd. De ventweg kent een éénrichtingsverkeersstructuur. Fietsers maken 
in twee richtingen gebruik van de ventweg. Dit is onderdeel van de doorgaande 
fietsverbinding aan de westzijde van De Vrolijkheid.  De ventweg is 6.50 meter 
breed. Het bestratingsmateriaal bestaat uit gebakken klinkers of betonklinkers met 
een kleurecht toeslagmateriaal. Tussen de Ceintuurbaan en de ventweg bevindt zich 
een doorlopende groenstrook met hagen en bomen.
Auto’s voor de bedrijven aan de westzijde van De Vrolijkheid kunnen het 
kavel bereiken via de ventweg. Vanwege het verhogen van de rijsnelheid op 
de Ceintuurbaan van 50 naar 70 km per uur en de daarmee samenhangende 
gewenste doorstroming op de Ceintuurbaan kan slechts een beperkte hoeveelheid 
autoverkeer via de ventweg terug naar de Ceintuurbaan. Daarom is het nodig om 
de kavels aan de westzijde van De Vrolijkheid tevens een ontsluitingsmogelijkheid 
richting het Rechterland te bieden. In de tekening hiernaast is een logische 
mogelijkheid hiertoe gestippeld weergegeven. Belangrijk is dat deze 
ontsluitingsmogelijkheid op een logische wijze aan de ontsluitingslus Molenland 
- Ossenkamp - Hogeland wordt gekoppeld, en dat deze ontsluiting als route 
herkenbaar is.  

Aan de zijde van de Ceintuurbaan mogen op beperkte schaal bezoekers-
parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dit om de gewenste gerichtheid en 
voorkantensituatie richting deze zijde; richting de Ceintuurbaan, kracht bij te zetten. 
Het gaat hier enkel om een beperkt aantal parkeerplaatsen, in principe wordt er 
zo min mogelijk geparkeerd aan de zijde van de Ceintuurbaan, het Rechterland en 
de Boerendanserdijk (zie ook bij Hoofdstuk Beeldkwaliteit Inrichting, paragraaf 
Parkeren, Terreininrichting). 

Achterkantensituatie bij de verbinding tussen ventweg en Ossenkamp. Een goed profiel 
is van belang om hier toch een zo goed mogelijke uitstraling te behalen.

ontwikkeling
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Een voorbeeldtekening met bebouwing en parkeervelden. 
Aan de zijde Ceintuurbaan / Rechterland / Boerendanserdijk bevinden zich 
geen of zo min mogelijk parkeerplaatsen. Parkeervelden bevinden zich 
aan de (oostzijde) van de Ossenkamp en intern binnen grote kavels. De 
parkeervelden bij de grote, nieuw te ontwikkelen kavels aan de west- en 
zuidzijde van de locatie zijn zodanig, kwalitatief ingericht  dat deze kunnen 
gaan fungeren als een ‘tweede’ voorkant voor de bebouwing. Deze voor-
kanten geven betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kavels met weinig 
´front´lengte aan de representatieve routes. 

!

!

!
!

!

bestaande bebouwing

braakliggend terrein met indicatief ingetekende nieuwe bebouwing

parkeervelden: met name geconcentreerd in 
het middendeel van de locatie

geen, of zo min mogelijk parkeren aan zijde Ceintuurbaan / 
Rechterland / Boerendanserdijk

kavels waarbij nu relatief weing parkeer-
plaatsen op eigen terrein kunnen worden 
gerealiseerd. Oplossen door dubbelgebruik 
met andere kavels en bij herontwikkeling 
zorgen voor voldoende parkeerruimte. 

ontwikkeling
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Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald 
aan de hand van de parkeernorm bouwverordening 2008 (onder andere afhankelijk 
van arbeids- en bezoekersintensiteit).

Aan de representatieve buitenzijdes, de zijdes aan de Ceintuurbaan, Rechterland 
en Boerendanserdijk wordt in principe niet geparkeerd. Uitgezonderd zijn enkele 
bezoekersparkeerplaatsen langs de ventweg Ceintuurbaan en al bestaande 
parkeerplaatsen aan de rand van Garagebedrijven.

Parkeren gebeurt zoveel mogelijk in rustig vormgegeven privé-parkeervelden 
die zich bevinden aan de (oostzijde van de) Ossenkamp en intern binnen grote 
kavels. Door het goed inrichtingen van deze terreinen, met inpassing van bomen 
of groen (hagen) ontstaat opdeling van parkeervelden en een qua uitstraling 
aantrekkelijk parkeergebied dat tevens kan dienen als voorkant of entreekant 
voor bedrijven. Dit speelt een rol bij het inrichten van de relatief grote kavels aan 
de Ceintuurbaan en Boerendanserdijk. Deze kavels hebben slechts een beperkte 
gevellengte aan bestaand openbaar gebied en zijn daarmee gebaad bij een nieuwe 
voorkantensituatie op eigen terrein.

Bestaande bomenrij zuidwesthoek De Vrolijkheid. Bomen 
geïntegreerd binnen een parkeerterrein kunnen zorgen voor een 
tweede representatieve zijde.

Referentiebeeld Landstede: inrichting parkeerterrein met groen.

Parkeren, terreininrichting

ontwikkeling
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Lage haag als erfafscheiding; garagebedrijven noordzijdeErfafscheiding

Lage haag in combinatie met stalen lamellenhek als erfafscheiding; zuidzijde 
Molenland

groen of lage hagen

stalen spijlenhek of 
groen of lage hagen

ontwikkeling
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Overgang openbaar - prive

Erfafscheiding, overgang openbaar - privé 
Als referentie voor de erfafscheiding De Vrolijkheid is de erfafscheiding van 
de garagebedrijven aan de noordoostzijde en de erfafscheiding bij Landstede 
genomen. Dit is qua uitstraling een goede erfafscheiding en deze is passend binnen 
de locatie.
Inritten voor auto’s worden qua aantal en qua breedte beperkt gehouden (maximaal 
2 inritten per privéparkeerveld van maximaal 5 meter breed) om een rustig beeld te 
creëren. 

Uitgangspunten erfafscheiding:
- groen of lage hagen, zijde Rechterland.
 Dit om wisselwerking met het groen, het ´naar binnen halen´ van groen te 

benadrukken.
- groen of lage hagen, zijde Ceintuurbaan (uitzondering bestaande 

garagebedrijven; waar een hekwerk geplaatst is).
 Dit om geen ‘afbakening’ richting deze stedelijke allee te creëren: de bebouwing 

zelf vormt de visuele grens.

Overige openbare zijden, keuze uit:
- groen of lage hagen
- stalen spijlenhek, kleur: antraciet zoals bij Landstede, middelhoog tot hoog 

(1m80) 
- stalen spijlenhek in combinatie met lage haag.

Stalen spijlenhek; Landstede zijde Ossenkamp

Stalen spijlenhek; Landstede zijde Ossenkamp

Lage haag als erfafscheiding aan de zijde Rechterland

ontwikkeling
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Nieuwe vlekken zijn figuratief vormgegeven, een kleinere schaal of andere hoofdindeling 
is ook mogelijk

Gerichtheid van de bebouwing op openbaar gebied. 

Beeldkwaliteit Bebouwing

Bestaande bebouwing

Indicatie mogelijkheid 
nieuwe bebouwing

Gerichtheid op omringende wegen en aangrenzend 
gebied: Ceintuurbaan, Boerendanserdijk, Rechterland. 
Oude Meppelerstraat en snelweg (noordelijk accent). 

Gerichtheid op interne ontsluitingswegen; op 
Ossenkamp, Molenland, Hogeland en nieuwe 
ontsluiting of op centraal gelegen parkeervelden.

ontwikkeling
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Plaatsing op het kavel, gerichtheid bebouwing

Bebouwing
Op de tekening hiernaast is de bestaande bebouwing in rood aangegeven en zijn 
mogelijkheden tot invulling met nieuwe bebouwing in oker aangegeven. De vlekken 
voor nieuwe bebouwing betreft terreinen waar op dit moment initiatieven zijn voor 
nieuwe invulling. Deze vlekken zijn indicatief, een voorbeeld van wat mogelijk is.
Aan de zijde van de Ceintuurbaan gaat het om relatief veel nieuwe bebouwing. 
Belangrijk is gerichtheid van de bebouwing op de Ceintuurbaan (voorkant / 
representatieve zijde). Door de diepte en vorm van kavels speelt ook de oriëntatie 
binnen een kavel een rol; sommige bebouwing ligt door de grote diepte van de 
kavels niet aan de Ceintuurbaan en is daarom geheel of gedeeltelijk georiënteerd 
op ontsluiting binnen de het kavel. De bebouwing is in dat geval georiënteerd op de 
nieuwe ontsluiting of op representatief ingerichte parkeerterreinen.

Kwaliteiten
Bij de kavels die herontwikkeld worden binnen De Vrolijkheid is het de insteek om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van, en in te spelen op de kwaliteiten van het 
gebied. Enerzijds is dit de stedelijke kwaliteit aan de zijde van de Ceintuurbaan en 
aan de Boerendanserdijk (tegenover het nieuwe stadion), en anderzijds is dit de 
kwaliteit van het groen aan de oost- en noordzijde van De Vrolijkheid. Het kavel bij 
uitspanning De Vrolijkheid ligt daarbij op een prominente zichtlocatie; zicht vanaf de 
snelweg.

Plaatsing en gerichtheid bebouwing
De bestaande en nieuw te bouwen bebouwing dient gesitueerd te zijn aan- en gericht 
te zijn op- de representatieve buitenzijdes van de locatie. 
Dat wil zeggen gesitueerd aan-, en gericht op de stedelijke en landschappelijke 
omgeving; op de Ceintuurbaan, de Boerendanserdijk, Het Rechterland en de Oude 
Meppelerweg. Dit wordt weergegeven door de grote blauwe pijlen op de tekening 
hiernaast.  
Het parkeren is juist gesitueerd aan de andere zijde; aan de zijde intern binnen een 
kavel of aan de zijde van de Ossenkamp.
 

Naast gerichtheid op de omgeving is ook de gerichtheid op interne wegen of 
interne parkeerterreinen uitgangspunt. Dat betekent gerichtheid op de Ossenkamp, 
Molenland, Hoge land en op de nieuw in te voegen (privé)ontsluiting voor de kavels 
aan de westzijde richting de Ossenkamp / Rechterland. Deze gerichtheid wordt 
weergegeven door de kleine blauwe pijlen in de tekening hiernaast. De gerichtheid 
op interne ontsluitingswegen binnen het gebied betekent voor een groot deel van de 
kavels dat de bebouwing naar twee kanten is gericht: gerichtheid op de omgeving 
en gerichtheid op het gebied zelf.
Het kwalitatief goed opdelen van grote kavels speelt hierbij een rol. Om bij grote 
kavels voldoende voorzijden voor de bebouwing te creëren s ook de uitstraling 
binnen een kavel van belang; de parkeervelden dienen tevens als entreezijde  voor 
een aantal gebouwen. 

Dit principe is ook zichtbaar bij al bestaande bebouwing zoals bijvoorbeeld de 
bebouwing die in gebruik is door Landstede: de bebouwing ligt aan- en is gericht 
op het Rechterland, het parkeren is gesitueerd aan de zijde van de Ossenkamp. 
Ook aan de zijde van de Ossenkamp speelt de uitstraling een belangrijke rol; bij de 
bouwaanvraag voor de verbouwing van de hal tot topsporthal is ook aan deze zijde 
een voorzijde van bebouwing gemaakt. 

ontwikkeling
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De bebouwing aan de zijde Ceintuurbaan heeft een ‘stedelijk’ van karakter:
Verhoudingsgewijs lange wanden zijn geplaatst op een rooilijn aan de voorzijde.

stedelijke helft

Garagebedrijf aan de Ceintuurbaan, noordelijk deel De Vrolijkheid

Bebouwingswand Ceintuurbaan tegenover De Vrolijkheid

Bebouwingswand stadion, ten zuiden van de locatie

ontwikkeling
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Bebouwing zijde Ceintuurbaan

Stedelijk
De westzijde van locatie De Vrolijkheid is het meer stedelijk deel van de locatie. De 
bebouwing is stedelijk van karakter. De bebouwing vormt tezamen een stedelijke 
wand langs de Ceintuurbaan. Qua massa-opbouw en uitstraling wordt aangesloten 
op- en gewerkt naar- een voornamelijk moderne en duidelijk als wand ontworpen 
bebouwing aan de Ceintuurbaan. Het sluit aan op het deel tegenover de locatie, 
direct ten zuiden van de Meppelerstraat en het deel met het nieuwe stadion, juist ten 
zuiden van de locatie.

Plaatsing / Rooilijn
De gebouwen aan de zijde Ceintuurbaan worden op een aangegeven rooilijn 
geplaatst die bepaald wordt door het noordelijk gelegen garagebedrijf. 
Ook aan de westzijde van de Ossenkamp (de bedrijvenzijde) zal eventueel toekomstig 
nieuwe bebouwing op één lijn worden geplaatst.
Om een stedelijke wand te creëren worden openingen tussen bebouwing zo 
klein mogelijk gehouden. Op deze manier ontstaat een zo continue mogelijk 
bebouwingslijn.

Er kan ook gewerkt worden met overkragende verdieping(en),
a. over de gehele gevellengte. Dit benadrukt het horizontale karakter
b. of als een accent in een bepaald ritme.
Als verdieping(en) overkragen en qua gevellijn bepalend zijn (het grootste deel van 
het volume kraagt over) dan ligt voorzijde van de overkraging in de rooilijn.
Als er slechts kleine accenten overkragen ligt de hoofdgevel op de rooilijn. 

Uitstraling
De bebouwing is horizontaal van karakter. De uitstraling is modern, stedelijk, 
blokvormig. De moderne, rechthoekige blokvormen zijn opgebouwd uit wanden met 
daarin (raam)openingen die in een gelijkmatig ritme over de wand zijn verdeeld. De 
langere lengte (horizontaal), wordt onderbroken door bijvoorbeeld een ingangspartij, 
een hoger (eind)bouwdeel of kaders in de vorm van accenten. De bebouwing als 
totaal vormt samen een duidelijke wand langs de Ceintuurbaan en de Ossenkamp.

Boerendanserdijk

Oude Meppelerweg

C
e

in
tu

u
rb

aa
n

O
ss

e
n

k
am

p

ontwikkeling

Beeldkwaliteitsplan De Vrolijkheid 39



Hoogte: molenbiotoop speelt een 
bepalende rol aan de zijde Ceintuurbaan / Boerendanserdijk.

Dit geldt zowel voor de bebouwing als voor de bomen in deze zone.

Stedelijke wand aan de zijde Ceintuurbaan

Molenbiotoop:
Bepalend voor hoogte bebouwing en bomen.

Industriemolen de Passiebloem

ontwikkeling
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Belemmeringen: molenbiotoop (zie ook rapport BRO)
De aanwezigheid van de industriemolen de Passiebloem, ten zuidwesten 
van de Vrolijkheid, zorgt voor een molenbiotoop die van invloed is op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van De Vrolijkheid; met name op de hoogte van de 
bebouwing aan de zijde Ceintuurbaan en Boerendanserdijk.
Ook bij bepaling van de hoogte van de bomen aan de Ceintuurbaan / 
Boerendanserdijk  wordt aangesloten op de molenbiotoop.
In de figuur hiernaast is de invloed in de vorm van windcirkels op de bouwhoogte 
inzichtelijk gemaakt.

Met name op de hoek Ceintuurbaan - Boerendanserdijk speelt de molenbiotoop een 
bepalende rol. 
Deze hoek ligt op de kruising van veelgebruikte routes; de Ceintuurbaan als 
belangrijke route binnen Zwolle en de Boerendanserdijk, met de toegang tot het 
stadiongebied en in de toekomst mogelijke verbinding naar een nieuwe wijk ten 
zuiden van Berkum. 
Vanwege de beeldbepalende ligging van dit punt verdient deze hoek extra aandacht 
op het gebied van beeldkwaliteit. Door de molenbiotoop kan hier slechts in beperkte 
hoogte worden gebouwd. Belangrijk is het maken van een rustige doorlopende wand 
die de hoek omgaat in een duurzaam, steenachtig materiaal (geen glas). 
Het rustige karakter moet kracht bieden om met de beperkte hoogte de wanden aan 
Ceintuurbaan en Boerendanserdijk in te kunnen leiden. 

Molenbiotoop

Beperkte hoogte in verband met Molenbiotoop. 
Door de rustige vormgeving van een wand met regelmatig geplaatste openingen wordt toch een 
stedelijke uitstraling bewerkstelligd.

ontwikkeling
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Gerichtheid van de bebouwing op de Ceintuurbaan, Ossenkamp en Boerendanserdijk Referenties stedelijke wand met gaten en mogelijk accent

ontwikkeling
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Bebouwing zijde Ceintuurbaan, vorm, kleur en materiaalgebruik

Gerichtheid
De bebouwing aan de zijde Ceintuurbaan is primair gericht op de Ceintuurbaan 
en de Ossenkamp. Daarnaast is de bebouwing ook gericht op een nieuwe 
(privé)ontsluiting naar de Ossenkamp / Rechterland en eventueel op interne 
parkeervelden (secundair).

Ter plaatse van de Boerendanserdijk en de Oude Meppelerweg gaat de 
bebouwingswand de hoek om. Voor de Oude Meppelerweg en de Boerendanserdijk 
gelden voor het westelijk, ´stedelijk´ deel, dezelfde uitgangspunten als voor de 
Ceintuurbaan.
Aandacht verdient ook de hoek Ceintuurbaan-Boerendanserdijk. Deze hoek is 
door zijn ligging en kruising van routes bepalend voor de uitstraling van het gehele 
gebied. Door de molenbiotoop kan hier slechts in beperkte hoogte worden gebouwd. 
Belangrijk is het maken van een rustige doorlopende wand die de hoek omgaat in 
een duurzaam, steenachtig materiaal (geen glas). 

Vorm, massaopbouw
De bebouwing heeft de vorm van moderne, rechthoekige blokken. De structuur is 
rechthoekig van opbouw. De bebouwingsmassa is opgebouwd uit wanden van een 
gesloten, duurzaam materiaal, zoals baksteen, met gaten / raamopeningen erin. 
De raamopeningen volgen een regelmatig ritme of regelmatige ordening. Het 
regelmatige raamritme wordt onderbroken door dichte geveldelen of door kaders 
of grotere openingen voor bijvoorbeeld entree, begane grond,  bijzondere ruimtes of 
accenten. 

Dakvorm
De gebruikte dakvorm is modern, plat. Accenten mogen een afwijkende, moderne 
dakvorm hebben.

Hoogte
Bij de hoogte speelt de molenbiotoop een belangrijke rol: in de buurt van de molen 
geldt een beperkte bebouwingshoogte (zie schema op pagina 42). 
De bebouwingswand langs de Ceintuurbaan moet overkomen als lange wand. 
Daarom geldt dat de hoogte redelijk continue is: langgerekt in plaats van vertikaal. 
De hoogte bedraagt maximaal 18 meter. Dit geldt voor zowel de Ceintuurbaanzijde 
als voor de Ossenkamp. Beperkte hoogteaccenten zijn mogelijk als deze naar 
achteren zijn geplaatst ten opzichte van de rooilijn. De maximale hoogte van 
teruggelegen accenten bedraagt 22 meter.

Kleur en materiaalgebruik
Het kleur en materiaalgebruik sluit aan bij de omringende of bestaande bebouwing, 
zijde Ceintuurbaan, referentie: stadiongebouw.
De wanden van de bebouwing worden opgetrokken uit een in de tijd duurzaam 
materiaal zoals baksteen.

De wand van een bepaald gebouw is opgebouwd uit één hoofdmateriaal met één 
hoofdkleur. Bij gebruik van een ander materiaal (bijvoorbeeld bij een accent, 
ter plaatse van kaders of op de begane grond laag) is dit tweede materiaal 
ondergeschikt qua geveloppervlak en passend bij het hoofdmateriaal en eveneens 
duurzaam in de tijd. Hierbij kan gedacht worden aan contrastwerking (donker-licht) 
of aan een onderbreking met glas.

De kleur van de wand is licht of juist donker van kleur, in de kleurenreeks wit/crème, 
roodbruin, donkerbruin, antraciet. Er worden geen felle kleuren gebruikt.
Bij ramen wordt gewerkt met helder glas (geen spiegelglas) gevat in een in de tijd 
gezien duurzaam materiaal, zoals een kozijn van hout, staal of aluminium. De kleur 
is donker of juist licht; het valt wel of juist niet op in de gevel.

Eventueel gebruikte belettering, naamgeving van het bedrijf, is opgenomen in de 
voorgevel, waarbij de plaatsreservering is meeontworpen. Belettering is niet te 
dominant en passend bij de gevel en totale langswand aan de Ceintuurbaan en de 
Ossenkamp.

ontwikkeling
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landschappelijke helft

Zijde Rechterland: ook bij bestaande 
bebouwing is het principe van bebouwing 
vormgegeven als  ‘individu’ zichtbaar

ontwikkeling
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Individu
De bebouwing aan de oostzijde van de locatie (zijde Rechterland en oostzijde 
Boerendanserdijk en Oude Meppelerweg) is niet als wand maar juist als ‘individu’ 
of ‘ object’ vormgegeven. De bebouwing aan deze zijde heeft een eigen ´gezicht´, 
afgestemd op de functie die het huisvest.
Dit benadrukt de diversiteit aan (bijzondere) functies. 

Plaatsing/rooilijn
Om de wisselwerking tussen gebouw en groen te benadrukken is de rooilijn aan 
de oostzijde van De Vrolijkheid juist niet vast. Door middel van inspringende of 
meanderende begrenzingen kan een relatie met het groen aan het Rechterland, de 
Boerendanserdijk en de Oude Meppelerweg worden gemaakt. 
Tussen de bebouwing is voldoende ruimte zodat de bebouwing qua beeld niet aan 
elkaar ‘vast’ gaat zitten. De bebouwing manifesteert zich als losse objecten in het 
groen. 

Uitstraling
De uitstraling van de diverse ‘objecten’ of ‘individuen’ aan de oostzijde van De 
Vrolijkheid past bij elkaar door keuze in stijl. 
De uitstraling is vrij, modern, niet traditioneel. 
De gebouwen zijn als specifieke elementen (of ‘individuen’) vormgegeven. De 
uitstraling is passend bij de functie die erin is ondergebracht.

Noord- en oostzijde van De Vrolijkheid: bebouwing als los ‘object’ of ‘individu’

Bebouwing zijde Rechterland

ontwikkeling
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Zijde Rechterland:
relatie groen - bebouwing

Bebouwing oostzijde: speelt in op het 
landschap

Noordzijde Vrolijkheid: ecologische zone loopt door de locatie

ontwikkeling
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Relatie groen - bebouwing

Gerichtheid van bebouwing op het Rechter-
land, de Boerendanserdijk, Oude Meppeler-
weg, 
Ossenkamp, Molenland en Hogeland

Beeldbepalend uitgangspunt aan de zijde Rechterland is de ligging aan het groen. 
De bebouwing gaat een ´wisselwerking´ met het groen aan; het groen wordt tot aan 
de meanderende, verspringende rooilijn naar binnen getrokken.
Representatieve functies of ruimtes die de levendigheid binnen het gebouw tonen 
worden aan de zijde van het Rechterland, Boerendanserdijk of Oude Meppelerweg 
geplaatst, grenzend aan het naar binnen getrokken groen. Zoals bijvoorbeeld: 
entreepartij, kantine, buitenwater (zwembad), showroom, publieksruimtes, kantines 
of dergelijke. Raampartijen of kaders zijn gericht op het groen.
Aan de zijde van het groen wordt geen erfafscheiding of enkel een lage 
haagafscherming geplaatst. Dit om wisselwerking met het groen, het ´naar binnen 
halen´ van groen te benadrukken.

ontwikkeling
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Referentiebeelden Aangrenzende bebouwing

ontwikkeling
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Bebouwingzijde Rechterland, vorm, kleur en materiaalgebruik

Gerichtheid
De bebouwing aan de zijde Rechterland is gericht op de openbare zijdes. De 
bebouwing is gericht op het Rechterland, de Boerendanserdijk en op de Ossenkamp, 
Molenland, Hogeland en Oude Meppelerweg. 

Vorm, opbouw
De bebouwing is vormgegeven als moderne, eventueel, vrije vorm, met inspringende 
of uitspringende gebouwdelen.
Een bebouwings’object’ aan de zijde Rechterland vormt duidelijk één geheel, 
één volume. Dit onderschrijft het uitgangspunt dat het in deze zone gaat om 
‘objectvormige’ of ‘individuele’, losliggende vormen. Tussen de gebouwen 
onderling is voldoende afstand om de diverse gebouwen als los ‘object’ te kunnen 
beschouwen.
De gewenste relatie met het groen, in combinatie met het objectvormige karakter, 
aan de zijde Rechterland wordt tot stand gebracht door het naar voren leggen of terug 
leggen van bouwdelen, door een verspringende rooilijn in combinatie met gerichtheid 
op het groen. Dit wordt ondersteund door op het groen gerichte raampartijen, 
puien of kaders, door het uitzicht te begeleiden door luifels, door dakoverstekken, 
of door het uitzicht te filteren of te temperen door uit lamellen opgebouwde 
zonweringelementen.

Dakvorm
De dakvorm is modern; plat, licht hellend of licht glooiend. Er kan gebruik gemaakt 
worden van een strakke dakrand of van moderne dakoverstekken, ‘zwevende’ daken 
of  uit lamellen opgebouwde dakoverstekken. 

Hoogte
De hoogte van de bebouwing is passend bij de hoogte van het totaalgebied: een 
bescheiden hoogte. De hoogte locatiehelft Rechterland, openbare zijden bedraagt 
minimaal 7 meter en maximaal 18 meter.
Uitzondering: de noordelijke locatie aan de zijde van de snelweg: hier mag 
een accent geplaatst worden. Het hoogte accent staat in relatie tot overige 
accentbebouwing langs de snelweg (zie bij Hoofdstuk Beeldkwaliteit Bebouwing, 

paragraaf Bebouwing Locatie Uitspanning De Vrolijkheid)

Kleur en materiaalgebruik
Het kleur en materiaalgebruik sluit aan bij omringende of bestaande bebouwing, 
zijde Rechterland. Referentie: gebouw Landstede, garagebedrijf hoek Molenland - 
Rechterland, marechaussee.

De wanden van de bebouwing worden opgetrokken uit een in de tijd duurzaam 
materiaal zoals staal, beton, baksteen, hout of glas.
De wand is opgebouwd uit één hoofdmateriaal met één hoofdkleur. Dit versterkt 
het gewenste individuele karakter van de bebouwing. Bij gebruik van een ander 
materiaal (voor bijvoorbeeld een accentvlak, of ter plaatse van kaders of de 
begane grond laag) is dit ondergeschikt qua geveloppervlak, en passend bij het 
hoofdmateriaal en eveneens duurzaam in de tijd.  Bij het gebruik van een tweede 
materiaal kan gedacht worden aan een materiaal met contrasterende kleur 
(donker-licht), aan natuurlijke materialen (hout) met vertikale ritmes of aan 
bijvoorbeeld een onderbreking met glas.

Het kleurgebruik is passend bij het groen aan de zijde Rechterland. Dat betekent 
natuurlijke tinten, donkere of lichte tinten in de kleurenreeks wit/crème, roodbruin, 
donkerbruin, antraciet. Er worden geen felle of opvallende kleuren gebruikt.

Bij ramen wordt gewerkt met helder glas (geen spiegelglas) gevat in een in de tijd 
gezien duurzaam materiaal, zoals een kozijn van hout, staal of aluminium. De kleur 
is donker of juist licht; valt wel of niet op in de gevel.

Eventueel gebruikte belettering, naamgeving van het bedrijf, is opgenomen in de 
voorgevel, waarbij de plaatsreservering is meeontworpen. Belettering is niet te 
dominant en passend bij de gevel.

ontwikkeling
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Zijde Boerendanserdijk en zijde Oude Meppelerweg: westelijk deel hoort qua beeldkwaliteit bij de
zijde Ceintuurbaan, oostelijk deel hoort qua uitstraling bij de zijde Rechterland

Boerendanserdijk: entree stadiongebied tegenover de locatie

Oude Meppelerweg: de bebouwing grenst aan de ecologische zone

C
eintuurbaan

R
echterland

Boerendanserdijk

Oude Meppelerweg

ontwikkeling
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Bebouwing zijde Boerendanserdijk, Oude Meppelerweg

Beeldkwaliteit bebouwing zijde Boerendanserdijk, Oude Meppelerweg
De bebouwing aan de zijde Boerendanserdijk en aan de zijde Oude Meppelerweg 
ligt enerzijds binnen de westelijke, stedelijke helft van De Vrolijkheid en anderzijds 
binnen de oostelijke, de meer landschappelijke helft van De Vrolijkheid.

Voor de beeldkwaliteit betekent dit dat het westelijk deel van de Boerendanserdijk 
/ Oude Meppelerweg qua beeldkwaliteit hoort tot de meer stedelijke helft van De 
Vrolijkheid, zijde Ceintuurbaan, en het oostelijk deel aan de Boerendanserdijk / 
Oude Meppelerweg hoort bij de meer landschappelijke helft van De Vrolijkheid, 
zijde Rechterland.
Voor de bebouwing betekent dit een ‘knip’ qua beeldkwaliteit ter hoogte van de 
Ossenkamp. Deze knip geeft de Ossenkamp, de centrale ontsluitingsroute binnen 
De Vrolijkheid, extra accent.

Voor de vormgeving van de bebouwing betekent dit in hoofdlijnen:
- Aan de westzijde van de Boerendanserdijk en aan de westzijde van de 

Oude Mepperweg vormt de bebouwing een stedelijke wand tegenover het 
stadiongebied en tegenover uitspanning De Vrolijkheid. De bebouwing is hier 
op een vaste rooilijn geplaatst. De uitstraling is modern, stedelijk, blokvormig. 
De moderne, rechthoekige blokvormen zijn opgebouwd uit wanden met daarin 
(raam)openingen. Zie verder bij hoofdstuk Beeldkwaliteit Bebouwing, zijde 
Ceintuurbaan.

- De bebouwing aan de oostzijde van de Boerendanserdijk en Oude Meppelerweg 
hoort qua uitstraling bij de oostelijke, landschappelijke helft van De Vrolijkheid. 
De bebouwing vormt juist geen wand en heeft geen vaste rooilijn. De bebouwing 
kent een ‘individuele’ of objectmatige vormgeving die aansluit op de vormgeving 
van de bebouwing aan het Rechterland. Tussen de gebouwen is voldoende 
ruimte zodat de gebouwen zich manifesteren als  losse ‘objecten’ in het groen. 
De bebouwing gaat een relatie aan met groen of water (voorzone). De uitstraling 
is vrij, modern, niet traditioneel. De uitstraling is passend bij de functie die 
erin is ondergebracht. Zie verder bij hoofdstuk Beeldkwaliteit Bebouwing, zijde 
Rechterland.

Hoogte
Aan de zijde van de Boerendanserdijk speelt de molenbiotoop een belangrijke rol: 
in de buurt van de molen geldt een beperkte bebouwingshoogte (zie hoofdstuk 
Beeldkwaliteit Bebouwing, paragraaf Molenbiotoop). 
De bebouwingshoogte is passend bij de locatie. De hoogte aan de zijde 
Boerendanserdijk en Oude Meppelerweg bedraagt maximaal 18 meter. 

Kleur en materiaalgebruik
Het kleur en materiaalgebruik aan de zijde Boerendanserdijk en Oude Meppelerweg 
sluit aan bij de omringende of bestaande bebouwing.
De wanden van de bebouwing zijn opgetrokken uit een in de tijd duurzaam materiaal 
zoals baksteen, beton, hout of glas.
De wand is opgebouwd uit één hoofdmateriaal met één hoofdkleur. Bij gebruik van 
een ander materiaal (voor bijvoorbeeld een accentvlak, of ter plaatse van kaders of 
de begane grond laag) is dit ondergeschikt qua geveloppervlak, en passend bij het 
hoofdmateriaal en eveneens duurzaam in de tijd.  Bij het gebruik van een tweede 
materiaal kan gedacht worden aan een materiaal met contrasterende kleur (donker-
licht), aan natuurlijke materialen (hout) met vertikale ritmes of aan bijvoorbeeld een 
onderbreking met glas.

De wanden van het gebouw zijn licht of juist donker van kleur, in de kleurenreeks wit/
crème, roodbruin, donkerbruin, antraciet. Er worden geen felle of opvallende kleuren 
gebruikt.

Bij ramen wordt gewerkt met helder glas (geen spiegelglas) gevat in een in de tijd 
gezien duurzaam materiaal, zoals een kozijn van hout, staal of aluminium. De kleur 
is donker of juist licht (valt wel of niet op in de gevel).

Eventueel gebruikte belettering, naamgeving van het bedrijf, is opgenomen in de 
voorgevel, waarbij de plaatsreservering is meeontworpen. Belettering is niet te 
dominant en passend bij de gevel.
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Projectgroep De Vrolijkheid
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