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Aanvullende info “Huidige situatie”. 
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De locatie 
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WRO wijzigingsgebied Blad 5 



DE ONTSLUITING 

GOEDKEURING AFGEGEVEN DOOR: 

• Provincie 
• Rijkswaterstaat 
• Leiding bedrijf 
• ANWB 
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Studie Varianten  
In samenwerking met planologen en stedenbouwkundige van 
gemeente Albrandswaard. 
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Voorkeur variant NIEUWE  SITUATIE 
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Voorkeur variant 

Groene wal 

Waterpartij 

bedrijfsruimte 

Buiten 
terrein 

Verbetering aanzicht 

Nieuw groen 

Nieuw groen 

NIEUWE  SITUATIE 
Blad 9 
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Sterke punten t.a.v. de huidige situatie 
Sterke punten 1: 
• Het terugbrengen van ca.7.000m2 

bedrijfsgebouw naar ca. 2.000m2 = van ca. 80% 
bebouwingsdichtheid naar ca. 20% op 
bedrijfsbestemming. 

• T.a.v. de 2 percelen het terugbrengen van de 
bebouwingsdichtheid van 40% naar <15%. 

• De omheining van het buitenterrein te 
vervaardigen van natuurlijke producten 
(beplanting of mix van materialen) 1,5m lager 
dan de bestaande wit  gekalkte gevel . 

• Het aanzicht vanaf de openbare weg aanzienlijk 
verbeteren, door de huidige 400m1 witte 
gekalkte glasgevel van 5 m hoog te vervangen 
voor  130m1 gevel met natuurlijke kleuren.  

• Het aanzicht vanaf rijkswegzijde (oosten) zal 
aanzienlijk verbeteren door het vervaardigen 
van een groene walconstructie (50m1). 

• De beoogde bebouwing /invulling voldoet aan 
het reeds vastgestelde WRO wijzigingsgebied 
(besluit) 

• De waterpartij draagt bij aan kwaliteit en de 
beoogde watercompensatie. 

• Het aanzicht vanaf de metro zal aanzienlijk 
verbeteren, aangezien het aanzicht op de 
huidige caravanstalling (<3  seconden) 
plaatsmaakt voor natuurlijke 
materialen/producten en bouwschaal 
verkleining. 

• Men zal onderzoeken of het gebruik van 
zonnepanelen rendabel zijn op langere termijn. 

• De kans bestaat om de bestaande exploitatie 
van het bedrijfsgebouw (caravanstalling te 
beëindigen)  en te vervangen door een 
hoogwaardiger bedrijfsgebouw 
(omgevingsvriendelijker) 

• Geen bezwaar van de direct omwonende 
(familie van Nugteren)  
 

150m 

50m 

Sterke punten 2: 
• De bebouwing van het kantoor/de showroom zal worden uitgevoerd 

in een landelijke bouwstijl met moderne materialisatie 
(boerderijachtige vorm). 

• Dat Buko haar  bedrijfsvoering kan voortzetten binnen de 
gemeentegrenzen. 

• Het (sluip) verkeer naar de Achterdijk niet meer kan plaatsvinden 
(d.m.v. calamiteitenpaaltjes). En de ontsluiting binnen 24/7 gebied 
plaatsvindt (ANWB-Rijkswaterstaat). 

• De bebouwing is gesitueerd buiten alle beperkingen (milieu en 
veiligheid technisch)  
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Nieuw bedrijfsgebouw (in natuurlijke kleuren) 

NIEUWE  SITUATIE 

Opslag buiten 
(<3,5m – geen zicht vanaf buitenaf) 

6m 

3,5m 

De groene uitstraling 
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Opslag binnen) 
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