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Overzichtskaart havengebied en stedelijk gebied Delfzijl en Appingedam 2019, Groningen Seaports
Fivelpoort met plangebied (zwart) links op de kaart
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Zicht op boerderij ‘t Ailand gezien onderaan de kade langs Eemskanaal
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1. INLEIDING
Een nieuw ontwikkeling in de Eemsdelta – de komst van een datacentrum
Dit document geeft weer welke ruimtelijke gevolgen de komst van een datacenter
heeft op het bestaande bedrijventerrein Fivelpoort I bij Appingedam en haar (directe)
omgeving. Daarnaast geeft het randvoorwaarden voor een goede inpassing; het
beschrijft en verbeeldt de uitbreiding. Het plan geeft richting aan de ruimtelijke
opzet en stuurt met randvoorwaarden. Het vormt hiermee een ruimtelijke ingegeven
toetsingskader. Met de uitwerking in volgende fase gaan we hier in detail invulling
aan geven.
We proberen steeds zo goed mogelijk aan te sluiten op de ontwikkelingsvisie
Eemsdelta 2030 (vastgesteld juni/ juli 2013) van de provincie Groningen. Daarin
staat dat de Eemsdelta de duurzaamste en een van de grootste economische
productiemotoren van de provincie Groningen is en moet blijven. Het is ook één van
de Europese koploperregio’s voor duurzame economie en groene energievoorziening
en de bedrijventerreinen moeten zoveel mogelijk duurzaam ingericht zijn en passen
daarmee in het landschap als ‘economische productieclusters’.
Met de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta wil de provincie Groningen projecten
stimuleren die op korte termijn (binnen nu en 5 jaar) tot resultaat leiden. Hierbij ziet
de provincie ‘ontwikkelend beheren’ voor zich: het maximaal benutten van middelen
die op dat moment beschikbaar zijn en kansen die zich op dat moment voordoen. De
ontwikkeling van Fivelpoort II met de komst van een datacentrum is zo’n kans.
Fivelpoort II: Een duurzaam ingericht bedrijventerrein / een energiehub
Een duurzaam ingericht bedrijventerrein betekent ook een goede landschappelijke
inpassing. We willen de kwaliteiten van de omgeving optimaal benutten. De
leefbaarheid van het aangrenzende gebied moet behouden blijven en het is
noodzakelijk om in te spelen op klimaatverandering. Dit plan geeft daar vorm aan. We
maken een nieuw landschap met beplanting, water én architectuur in de zone langs
het Eemskanaal, passend bij Fivelpoort I.
Maar duurzaamheid betekent ook het maximaal benutten van de kwaliteiten die
de omgeving biedt en inzetten op koppelkansen. Ons plan zet in op dubbel en zelfs
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driedubbel ruimtegebruik door o.a. het toepassen van zon op het dak en hergebruik van
restwarmte. Ook de bestaande voorzieningen van boven- en ondergrondse infrastructuur
op o.a. Fivelpoort I, maken de plek zeer geschikt voor dit nieuwe initiatief. Het kan dienen
als energiehub; de bedrijven gaan optimaal gebruik maken van elkaars energiebronnen
en restproducten. Hierdoor is dubbel en zelfs driedubbel ruimtegebruik mogelijk. In de
Laddertoets Fivelpoort II (d.d. 07-03-2021, onderdeel bestemmingsplan) onderbouwen we
deze gunstige ligging uitgebreider.
Verder besteden we bijzondere aandacht in dit document aan de ecologische waarden
en landschappelijke kwaliteiten in het gebied. We borduren voort op de Nationale
Omgevingsvisie ‘Natuurkracht’ (februari 2019).
Fivelpoort II: De hotspot voor werkgelegenheid
De komst van dit datacenter geeft een grote impuls aan de bedrijvigheid in de gemeente
Eemsdelta. Het levert werkgelegenheid op voor mensen met diverse opleidingsniveaus. En
hiermee behoudt de provincie Groningen haar positie als één van de belangrijke hotspots
voor datacenters en de IT-sector in Nederland.
Fivelpoort II: Aansluiting bij bestaande bedrijventerrein Fivelpoort I
We zetten bij deze ontwikkeling in op een sterke binding met het huidige bedrijvenpark
Fivelpoort I. Binnen Fivelpoort I is niet genoeg ruimte om een datacenter van deze omvang
te bouwen. Direct aangrenzend is die ruimte er wel. Daarmee geeft de uitbreiding ook een
stevige impuls aan bestaande bedrijvigheid op Fivelpoort. Dit past bij de ontwikkelingsvisie
Eemsdelta van de provincie.
Opzet en leeswijzer
In dit document gaan we allereerst in op een beschrijving en analyse van het gebied (in
hoofdstuk 2). Daarna volgt in hoofdstuk 3 de ontwerp- en randvoorwaarden en gevolgd door
de visualisaties in hoofdstuk 4. Met deze visualisaties laten we de landschappelijke inpassing
en bebouwing in het landschap zien.
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Afbeelding 1 Luchtfoto Bedrijvenpark Fivelpoort gelegen tussen de N33 en Eemskanaal met plangebied Fivelpoort II, circa 30 hectare (bron: Arcgis)

2.

BESCHRIJVING GEBIED
EN PROGRAMMA

2.1 PLANGEBIED
Locatie

Afbeelding 2 De hoofdwatergang met dijkje tussen Fivelpoort I en de
zuidelijke agrarische gronden

Afbeelding 4 De noordrand van het plangebied met de hogere kade

Afbeelding 6 Zicht op de noordrand vanaf de brug N33

Afbeelding 3 De westrand van het plangebied

Afbeelding 5 De oude boerderij met erfbeplanting aan de Eilandsweg

Afbeelding 7 Zicht vanaf de overzijde van het Eemskanaal op de kade

Het plangebied bestaat uit een aantal grote agrarische
kavels van één bedrijf, gescheiden door smalle
watergangen. De totale omvang is circa 30 hectare
(afbeelding 1). Het plangebied ligt langs het Eemskanaal.
Ingeklemd tussen de N33, het slibdepot en de
zuidelijke agrarische kavels. Een directe aansluiting met
Fivelpoort I ontbreekt momenteel. In de zuidwesthoek
is een hoofdwatergang (afbeelding 2). Vanaf hier is er
doorgang naar de oostelijke rand van het slibdepot.
Een smalle watergang vormt de begrenzing (afbeelding
3). De graskade langs het Eemskanaal is enkele meters
hoger dan het plangebied. Ook hier vormt een smalle
watergang de begrenzing (afbeelding 4).
Midden in het plangebied is de oude Eilandsweg met
daaraan twee boerderijen. De oude boerderij ‘t Ailand
en een latere boerderij. Rondom de boerderijen is
opgaande beplanting aanwezig (afbeelding 5). De
Eilandsweg heeft een kort stuk laanbomen en rond
het erf van de oude boerderij staan boomsingels. Een
klein stukje van het oorspronkelijke karakter van het
Wierdenlandschap ligt te midden in een grootschalige
open omgeving omringd door infrastructuur.
De provinciale weg N33 loopt rond de oost- en zuidzijde
van het plangebied (afbeelding 6). Vanaf de hoger
gelegen brug met opgang is er zicht op het gebied. Ook
is het plangebied zichtbaar vanaf de kades (afbeelding
7). We zien het Eemskanaal op de voorgrond en
de boerderijen met agrarisch landschap op de
achtergrond.
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Reflectie:
Het plangebied heeft een open en landelijk karakter. In
het midden van de locatie staat een grote oude boerderij,
circa 15 meter hoog, met erfbeplanting gelegen aan de
Eilandsweg. Vanuit vrijwel alle richtingen is er zicht op
deze bebouwing en beplanting. De ontwikkeling van een
grootschalig datacenter op deze locatie maakt behoud
van de Eilandsweg met boerderij ‘t Ailand onmogelijk. De
boerderij is niet monumentaal of beeldbepalend.
Randen plangebied
Zuidzijde plangebied
Vanaf de N33 is een grootschalig open agrarisch
landschap volledig zichtbaar vanaf de zuidoosthoek
Fivelpoort I tot aan de brug over de Eemskanaal. In
het midden is de oude boerderij langs de Eilandsweg
herkenbaar door de groep opgaande beplanting
(afbeelding 8). Door het open karakter tekenen de
contouren van Fivelpoort en de beplante zone van het
slibdepot zich af de horizon (afbeelding 9). De zuidzijde
van het plangebied is agrarisch.
West- en oostzijde plangebied
Boven het bedrijvenpark Fivelpoort ligt een slibdepot
van de provincie langs het Eemskanaal. Ook aan de
oostzijde van de N33 ligt een slibdepot (afbeelding
10 en 11). De slibdepots zijn voorals nog gesloten/
tijdelijk buiten gebruik. De ruigte met diverse begroeiing
en hoogteverschillen oogt natuurlijk. Het oostelijke
slibdepot is met lage begroeiing iets opener van aard.
De recreatiemogelijkheden zijn beperkt, al wandelen
mensen wel rond het slibdepot boven Fivelpoort I.
Noordzijde plangebied
Aan de andere zijde van het Eemskanaal is het
wierdelandschap van Opwierde met Appingedam op de
achtergrond (afbeelding 12 en 13). Het landschap heeft
hier enigszins haar oorspronkelijke karakter behouden
met kronkelende wegen en waterlopen.
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Afbeelding 8 Zicht op het plangebied vanuit Fivelpoort I, midden de
boerderijen en Eilandsweg

Afbeelding 9 Fivelpoort I met het slibdepot op de achtergrond

Afbeelding 10 Slibdepot aan de westzijde

Afbeelding 11 Slibdepot aan de oostzijde

Afbeelding 12 Het wierdelandschap van Opwierde met kronkelige waterloop

Afbeelding 13 Benedendijkse woning langs Eemskanaal Noordzijde

Reflectie:
Het Eemskanaal en de N33 vormen de begrenzing van het
plangebied. Aan de zuidzijde is de plangrens onduidelijker.
Een smalle watergang begrenst de percelen van
verschillende eigenaren.
Fivelpoort I

Afbeelding 14 Kantoren in een natuurlijke waterrijke zone

Afbeelding 16 De noordelijke ontsluitingsweg

Afbeelding 18 Struweelranden als perceelsgrenzen

Afbeelding 15 Doelmatige bedrijfsgebouwen in de middenzone

Afbeelding 17 De waterrijke zone langs de N33

Afbeelding 19 Kaart ruimteclaims Fivelpoort

Fivelpoort I is een bedrijvenpark met thematische
indeling dat zich presenteert langs de N33 en Woldweg.
Zeven losse kantoren met afwijkende architectuur
liggen in een natuurlijke waterrijke zone langs de
N33 (afbeelding 14). In de middenzone van het
bedrijvenpark liggen blokvormige bedrijfsgebouwen
(afbeelding 15).
De noordelijke ontsluitingsweg is vormgegeven als een
laan met wandelpad (afbeelding 16). De terreininrichting
heeft natuurlijke flauwe oevers, variatie in beplanting,
struweelranden als perceelsgrenzen en enkele groen/
blauwe noord-zuid verbindingen (afbeelding 17 en 18).
Het water op Fivelpoort I, vooral in de zone langs de
N33 vervult verschillende functies: landschappelijke
inrichting, een bergingsfunctie en een ecologische
functie. Fivelpoort I biedt ruimte aan kantoren en
bedrijven binnen de huidige stedenbouwkundige opzet.
Deze voorraad is verkaveld en beschikbaar in eenheden
van 0,2 tot 2 hectare. Dit is afgestemd op de vraag en
de behoefte van de MKB doelgroep. Inmiddels liggen
er enkele ruimteclaims op deze eenheden en is er dus
minder ruimte beschikbaar (afbeelding 19).
Reflectie:
Fivelpoort biedt de juiste condities voor het vestigen van
een datacenter. Fivelpoort is goed ontsloten en presenteert
zich op aantrekkelijke wijze aan de N33. Er ligt een heldere
stedenbouwkundige opzet en alle voorzieningen zijn
aanwezig. Echter de beschikbare eenheden van het huidige
bedrijvenpark zijn (te)beperkt in omvang voor het beoogde
programma en bedoeld voor de MKB-doelgroep.
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2.2 INFRASTRUCTUUR
Aansluiting N33
De N33 krijgt mogelijk een nieuw tracé tussen
Tjuchem en Appingedam met gescheiden rijbanen en
ongelijkvloerse kruisingen. Ter hoogte van Appingedam
sluit de N33 aan op de Holeweg (N362) naar Delfzijl en
de Woldweg (N989) naar Appingedam door middel van
een Haarlemmermeeraansluiting. Na deze aansluiting
bestaat de N33 uit één rijstrook om weer aan te sluiten
op de bestaande situatie bij het Eemskanaal (afbeelding
20).
Tussen de Woldweg en de aansluiting N362 blijft
waarschijnlijk de huidige N33 liggen voor een goede
ontsluiting van de Woldweg, Appingedam. Aan de
oostzijde van Fivelpoort komt een rotonde (afbeelding
20). Dit betekent dat het accent van de N33 ten
opzichte van Fivelpoort verplaatst van westwaarts naar
oostwaarts.
Met de mogelijke realisatie van een rotonde
aan oostzijde van Fivelpoort is er een nieuwe
ontsluitingsroute. Het plangebied openbaart zich
eerder bij de nieuwe aansluiting Appingedam als het
huidige bedrijvenpark Fivelpoort.
Reflectie:
Het realiseren van een nieuw tracé N33 met een nieuwe
aansluiting voor Appingedam zijn forse ingrepen in het
landschap. Men kan vanaf de nieuwe aansluiting het
plangebied goed zien. Dit de eerste ontmoeting met
Fivelpoort en stad Appingedam wanneer je uit zuidelijke
richting komt. Uitgangspunt is dat dit een goede eerste
ontmoeting is, een visitekaartje! De nieuwe aansluiting en
rotonde Holeweg zorgt er ook voor dat Fivelpoort inclusief
het plangebied zeer goed en verkeersveilig bereikbaar is.
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Afbeelding 20 Voorkeursalternatief tracé N33 Midden met visualisaties van nieuwe aansluiting Appingedam en nieuwe rotonde Holeweg (zie voor
meer informatie www.n33midden.nl)

Ondergrondse infrastructuur
Fivelpoort beschikt naast een bovengrondse
infrastructuur (afbeelding 21) ook over een gedegen
netwerk van diverse nutsvoorzieningen (afbeelding 22).
Hiermee liggen de benodigde utiliteiten praktisch voor
de deur van de beoogde locatie. Het datacentrum zal
zonnepanelen op het dak hebben en daarmee zo veel
mogelijk in haar eigen energie voorzien, of terugleveren
aan het net. We onderzoeken de mogelijke toepassing
van waterstof en/of batterijen opslag, daarmee kan
het datacentrum een rol spelen in het oplossen van
net-congestie met het opslaan van energie. De juiste
netaansluitingen zijn al in Fivelpoort aanwezig (gele
stippellijn en donker blauwe lijn in abeelding 22).

Afbeelding 21 Bovengrondse infrastructuur Fivelpoort I en omgeving (foto: DPM Realiseert bv)

De restwarmte van de te bouwen datacenters kan
goed aansluiten op het reeds bestaande warmtenet
van het bedrijventerrein (rode lijn in afbeelding 22).
De restwarmte kan goed gebruikt worden door
anderen. Dit betekent dat Fivelpoort een gasloos
bedrijventerrein zal zijn, een duurzaam bedrijventerrein
met leveringszekerheid. Toekomstige bedrijven kunnen
daarmee ook voor hun processen gebruik maken van
aanwezige laagwaardige restwarmte. Dit verbetert het
vestigingsklimaat van Fivelpoort aanzienlijk.
Het Waterbedrijf Groningen en North Water legde
een nieuwe industriewaterzuivering en nieuwe
transportleidingen voor industriewater aan. Deze
nieuwe leiding op Fivelpoort kan het datacenter op
duurzame wijze voorzien van benodigd koelwater
(blauwe lijn, afbeelding 22). Een belangrijke stap in
de watertransitie en verduurzaming. Bovendien een
belangrijke vestigingsvoorwaarde voor waterafhankelijke
bedrijven.

Afbeelding 22 Ondergrondse infrastructuur Fivelpoort I en omgeving (bron: Groningen Seaports)

Reflectie:
De huidige ondergrondse infrastructuur biedt zeer gunstige
mogelijkheden om met het nieuwe programma geheel
Fivelpoort te verduurzamen. Fivelpoort als energiehub!
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2.3 PROGRAMMA
Datacenter
Zoals in de inleiding staat vermeld, is er het voornemen
om een datacenterlocatie van circa 30 hectare met
bijbehorende kantoren en energievoorzieningen
te realiseren. Tevens biedt het bestemmingsplan
de mogelijkheid voor bedrijven die gericht zijn op
computerservice en informatietechnologie zich binnen
het plangebied te vestigen. Het datacenter voorziet
in de opslag van data, maar tevens in de opslag van
batterij en fuel cell (H2) opslag. De bouwhoogte
van het datacenter bedraagt circa 15 meter. In het
bestemmingsplan is een algemene afwijkingsbepaling
van 10% opgenomen. De gebouwen worden
gasloos uitgevoerd. In het kader van nood zullen wel
dieselgeneratoren worden geplaatst die maximaal 200
MW aan thermisch vermogen genereren.

Omvang programma
• Kantoor, circa 2.000 m², hoogte: hoger dan de datacenters,
landschappelijk ingepaste parkeerplaats gesitueerd op Fivelpoort I
• 2x datacenter, elk circa 54.000 m², circa 15 meter hoog
• Totale terreinomvang binnen de fysieke begrenzing (hekwerk) circa 178.000 m²

Duurzame ontwikkeling
De ontwikkeling van Fivelpoort II is een
voorbeeldproject voor dubbel en zelfs driedubbel
ruimtegebruik. Het is onlosmakend gekoppeld aan
de omvorming van Fivelpoort naar energiehub. De
bedrijven gaan optimaal gebruik maken van elkaars
energiebronnen en restproducten.
We plaatsen zonnepanelen op het dak en hergebruiken
de restwarmte op Fivelpoort I. De uitstraling van het
gebouw, terrein en omgeving tillen we ook naar een
hoger niveau en onderscheidt zich daarmee van andere
bestaande voorbeelden. Het ontwerpbestemmingsplan
waarborgt de ruimte voor een robuuste groen-blauwe
inrichting (afbeelding 23).

Afbeelding 23 Ontwerp verbeelding, een nieuw geluidgezoneerd industrieterrein met royale landschappelijke inpassing
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3.

ONTWERP EN
RANDVOORWAARDEN

3.1 ONTWERP
Fivelpoort I is een bedrijventerrein binnen een stevige
hoofdopzet met een landschappelijk en parkachtig
karakter. Langs de N33 staan architectonisch
vormgegeven kantoorpanden losjes in een waterrijke
groenzone. Daarachter een eenduidige ritmische
verkaveling van bedrijventerreinen met blokvormige
middelgrote bedrijfsgebouwen. Deze zijn eenvoudig
in vorm, met een ondergeschikte uitstraling. Het
ontwerp op Fivelpoort I besteedt veel aandacht aan
de groeninrichting van het bedrijventerrein vanuit
ecologisch perspectief.

Voorbeelden van een datacentrum

Fivelpoort II is een logische uitbreiding op Fivelpoort
I. Ook hier komt een heldere hoofdopzet, waarbij
de regelmatige noord-zuidrichting middels rechte
watergangen leidend is. De oostwest structuren
zijn losser. Deze liggen enigszins parallel aan het
Eemskanaal maar knikken verschillende richtingen
op, waardoor er variatie in diepte van kavels ontstaat.
Watergangen en beplante zones wisselen elkaar af.
Een brede watergang rondom het terrein van het
datacenter vormt een heldere begrenzing. In het
plangebied is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
(GHG) relatief hoog (plaatselijk), waardoor de kans op
wateroverlast mogelijk aanwezig is. We verhogen het
terrein van het datacenter daarom met ongeveer 0,5
tot 1 meter (nieuw streef meet-peil).
De eenvoudige vormentaal (blokvorm) en het less-ismore principe van Fivelpoort I komt ook hier terug. Dit
betekent geen uitbundig kleurgebruik, detaillering of
opvallende incidenten zoals een reclamebord.

Impressie van het ontwerp met nieuwe en verbrede watergangen rondom het terrein
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Fivelpoort II krijgt een robuuste landschappelijke
inpassing met veel ruimte voor bomen en groen langs
de randen. Daarbinnen een zone (terrein) waarin de
bebouwing zich positioneert. Met waterpartijen in
de lagere zuidelijke zones en een besloten bos- en
struweellandschap in de noordelijke zone langs het
kanaal. De noordelijke zone kan recreatief verbonden
worden met de omgeving; prettig wandelen door het
groen en langs het kanaal.
Het samenspel van architectuur en landschappelijke
context zorgt ervoor dat de omgeving de gebouwen
opneemt. De installaties situeren we helemaal oostelijk,
in de bos-en struweelzone. Het kantoorgebouw met
parkeerterrein komt op Fivelpoort I in de zone voor het
slibdepot, nauwelijks zichtbaar voor de omgeving (N33
en Appingedam).
We bouwen het terrein drieledig op. Dit past bij de
maat en schaal van het landschap en zorgt voor een
juiste waterhuishouding. Groenstructuren (water/
beplanting) scheiden de drie eenheden. De verbinding
tussen het drieledige terrein geven we passend vorm
(brug of groene duiker). In overleg met hulpdiensten
wordt eventueel een tweede nooduitgang voorzien
indien noodzakelijk.
Het nieuwe gebouw krijgt een adres met kantoor aan
de hoofdontsluitingsweg van Fivelpoort I. Later kunnen
we op juiste wijze aansluiting vinden met een eventuele
verlegging van de N33. Dan krijgt het bedrijventerrein
mogelijk ook een adres aan de oostzijde.

Legenda bij het ontwerp

Hiernaast ziet u een mogelijke ruimtelijke opzet voor
Fivelpoort II met kantoorprogramma op Fivelpoort
I passend binnen de aangegeven bouwvlakken
van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 vind u
meer visualisaties van de plannen. In het ontwerp
verbeelden we de omvang van de gebouwen en
houden we rekening met onderhoudspaden, verbrede
watergangen en flauwe oevers.
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3.2 RANDVOORWAARDEN
Het ontwerp is vertaald naar randvoorwaarden voor de
stedenbouwkundige hoofdopzet, de landschappelijke
inpassing, de bebouwing en de terreininrichting.
Stedenbouwkundige
hoofdopzet
• Benader de landschappelijke inpassing vanuit een
ontwerpvisie voor de gehele zone ‘Fivelpoort’.
• Zorg voor een heldere hoofdstructuur met water
en groen haaks op de N33, met een regelmaat die
past bij de schaal van het landschap/ Fivelpoort I.
• Zet de beoogde ruimtelijke kwaliteit van Fivelpoort
I voort met een duurzame natuurinclusieve
inrichting.
• Zorg voor een aantrekkelijk perspectief op
de locatie vanuit diverse gezichtspunten, een
afwisselend landschapsbeeld. Hou de zichtrelatie
met de N33.
• Zorg voor een representatieve uitstraling van de
gebouwen aan alle zijden. Creëer een ingetogen
architectonisch accent bij de brug en verbinding
met Fivelpoort I.
• Maak hekwerken onopvallend, architectuur en
landschappelijke inpassing domineren het aanzicht.
• Laat de groenstructuur de tweedeling in het
plangebied (noordelijk = hoger en besloten,
zuidelijk = lager en open) ondersteunen.
• Richt de zone zichtbaar vanaf de N33 in als half
natuurlijk waterrijk groengebied.
• Zorg voor een goede bos- en struweelzone
langs het Eemskanaal. Creëer in deze zone
mogelijkheden voor recreatie langs het kanaal.
• Versterk de biodiversiteit in het gehele plangebied,
dus ook met gebouw en terreininrichting.
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Besteed zorg aan de noord-zuid structuren
• Behoud de driedeling. Dit is passend bij de maat en schaal
van het landschap. Een middel is een waterstructuur en/of
groenstructuur.
• Zorg voor groene doorzichten over het terrein, positioneer
hier geen gebouwen-installaties.

Besteed zorg aan de oost-west structuren
• Maak een robuuste kwalitatieve groenzone met opgaande
beplanting en watergangen langs het Eemskanaal.
• Maak een waterrijke voorzone aan de zuidzijde van een
vergelijkbare kwaliteit als de waterrijke zone in Fivelpoort I.

Representatieve uitstraling architectuur
• Zorg voor een representatieve uitstraling van de gebouwen.
• Maak de nieuwe interne verbinding tussen Fivelpoort I en
II over de hoofdwatergang architectonisch bijzonder. Denk
bijvoorbeeld aan een brug of duiker met schanskorven (zoals
in Fivelpoort I).
• Geef de noordelijke gevels en dakdelen een zichtbaar
natuurinclusief ontwerp met geïntegreerde nestkasten en
vegetatiedak.

Landschappelijke inpassing

Randvoorwaarden landschappelijke inpassing

•

Richt het plangebied in als één landschappelijk geheel en zoek daarbij relaties en verbinding met de omgeving.

•

Richt de noordelijke zone van opgaande beplanting ecologisch waardevol in, met een minimale breedte van 100
meter vanaf de oever van het Eemskanaal. Met afwisseling in open en besloten plekken en watergangen, gelede
opbouw van randen (kruidlaag-zoom-mantel-bos), nestgelegenheid en aandacht voor cultuurhistorische elementen.

•

Kies voor gebiedseigen bomen en struiken. Zorg ook voor enkele groenblijvende struiken en sierwaarde in elk
seizoen.

•

Begin voor de bouw al met het graven van de watergangen en waar mogelijk ook met de aanplant van nieuwe
beplanting. Zorg in ieder geval dat er aan de noordzijde en zuidzijde meerdere bomen met grote stamomvang
geplant worden (+35 cm stamomtrek, danwel een hoogte 7 tot 15 meter).

•

Maak een ontwerpplan en beplantingsplan inclusief beheerplan (gericht op een duurzame instandhouding van
het beplantingsplan) voor de boszone, met daarbij aandacht voor recreatieve mogelijkheden en participatie
vanuit de omgeving.

•

Ga uit van een minimale breedte van 5 meter voor maaipaden en schouwpaden.

•

Plaats beplanting voor of achter het hekwerk zodat het beeld hierop verzacht wordt.

•

Verbreed watergangen rondom het terrein van het datacenter worden de watergangen verbreed naar 12 meter
met eenzijdig een flauwe oever, bij voorkeur de zuidbeschenen oever.

Principe kruidlaag-zoom-mantel-bos

Het zuidelijke deel van Fivelpoort is gericht op de
open landelijke zuidzijde. Er is veel water op de
voorgrond. De flauwe oevers zijn zonbeschenen en
natuurlijk ingericht. Dit sluit aan bij de landschappelijke
en ecologische kwaliteiten van Fivelpoort I. In de
huidige situatie is de zuidelijke voorgrond in agrarisch
gebruik. Het is open en monotoon. De gebouwen
presenteren zich aan deze zijde volledig, verzacht
door groepsgewijze landschappelijke beplanting
(gebiedseigen) en natuurlijk ingerichte vooroevers.
De bos-en struweelzone langs het kanaal is 100 tot 250
meter breed (vanaf waterkant Eemskanaal gemeten).
Het sluit aan bij de ruigtezones van het slibdepots
aan de oost- en westzijde van het kanaal. Zo vormt
het een robuuste groene zone langs het kanaal met
diverse vegetatietypes en beplanting. In de nieuwe
bos- en struweelzone planten we klimaatrobuuste
bomen van flink formaat aan. Indien mogelijk blijven
in de bos-en struweelzone huidige watergangen en
bomen behouden. Er kunnen indien gewenst nieuwe
recreatieve verbindingen aangelegd worden, zoals
een fietssnelweg langs de kade van het Eemskanaal of
wandelpaden door bos en ruigtezones. Het landschap
rondom het Eemskanaal heeft veel te bieden.
Met een nieuw ontwerp van de N33 kan de rand aan
de oostzijde van Fivelpoort een goede begrenzing
krijgen met watergang, bosrand en eventuele
recreatieve verbindingen naar alle richtingen. Hiermee
is er mogelijkheid een groter uitloopgebied voor
Appingedam te realiseren richting het zuiden en
rondom het Eemskanaal.

Principe flauwe oever Fivelpoort I (bron: Beeldkwaliteitsplan
Fivelpoort I Bügelhajema Adviseurs)
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Bebouwing
Het nieuwe kantoorgebouw staat op Fivelpoort I. Als
architectonisch accent bevindt het gebouw zich in de
as van een mogelijke verlengde ruggengraad (gezien
vanaf oostelijke richting). Een opvallend en zorgvuldig
vormgegeven architectuur van de gevel waarbij de
verticaliteit het gebouw zowel in de wegas als van
andere richtingen laat opvallen. Het gebouw en de
terreininrichting passen binnen het beeldkwaliteitsplan
van Fivelpoort I en het bestemmingsplan.
De datacenters hebben gesloten gevels. Ze staan
duidelijk los van elkaar omgeven door landschap. Deels
opgenomen in de besloten bos- en struweelzone langs
het kanaal. Vanuit diverse invalshoeken zie je een ander
perspectief door de variatie van gebouw en groen.
Op het dak van het datacentrum komen zonnepanelen.
De opgetrokken gevelwand zorgt ervoor dat de
zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de grond. Een
bijzondere organisch geïnspireerde gevelarchitectuur
(sterk in eenvoud) met lichte (natuurlijke) kleurstellingen
zorgt ervoor dat de gebouwen een symbiose aangaan
met het landschap. Het plaatsen van nestkasten in
de gevelrand en het vegetatiedak versterken deze
symbiose. Bij de bos- en struweelzone moet het zicht
op het complex vanuit Appingedam en de brug met
N33 zo groen, zacht en vriendelijk mogelijk zijn.
De faciliteiten voor het functioneren van de datacenters
staan aan de oostzijde bij de brug. Dit zijn bijvoorbeeld
de koeltorens verscholen in het groen.
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Randvoorwaarden bebouwing

•

Kies voor een duidelijke onderlinge samenhang van de gebouwen en installaties.

•

Neem een eenvoudige hoofdvorm (blokvorm) van alle gebouwen (ook koeling). Wanneer dit door de vormgeving
van installaties niet mogelijk is, zorgt een architectonische ‘voorgevel’ voor een eenduidige omlijsting.

•

Bouw de bedrijfsgebouwen en installaties niet hoger dan 15 meter (algemene afwijkingsbepaling van 10%).

•

Voorkom een eentonig beeld van grote, vlakke wanden. Zorg voor een aantrekkelijke, door de natuur
geïnspireerde gevelarchitectuur waarbij horizontale dan wel verticale geleding is aangebracht. Integreer
reclameuitingen in de architectuur.

•

Kies voor samenhang in kleur- en materiaalgebruik. Harde en primaire kleuren op grote gevelvlakken zijn niet
toegestaan. Gebruik lichte en natuurlijke kleurtinten op de grotere gevelvlakken, geen zwart of donkergrijs.

•

Voorzie een groot oppervlak aan vlak dak van zonnepanelen. Een opstaande gevelrand ontneemt het zicht op de
stellages vanuit de omgeving.

•

Vergroen de noordrand van het dak van de datacenters zichtbaar. Dit is goed voor de biodiversiteit (vergroten
fourageergebied vogels/vleermuizen). Het draagt bij aan de voorbeeldfunctie en levert een aantrekkelijker
dakenlandschap op dan wanneer alleen installaties zichtbaar zijn.

•

Benut de opstaande gevelrand aan de noordzijde van de twee datacenters voor het integreren van meerdere
nestkasten in de architectuur (dit is verplicht vanuit Wet natuurbescherming soortenbescherming - bevoegd
gezag Provincie Groningen. In ieder geval vleermuizen en huismussen, aantal nader te bepalen).

•

Het kantoor bevindt zich op Fivelpoort I. Hier geldt het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan voor Fivelpoort.
Het kantoorgebouw mag dus afwijken van de datacenters op Fivelpoort II.

Terreininrichting

Randvoorwaarden terreininrichting

•

Richt de kavelgrens rond het voor- en achterterrein groen in. Besteed extra zorg aan een groene inpassing en
uitstraling van een hoge afscheiding.

•

De hekwerken zijn maximaal 2.50 meter hoog (algemene afwijkingsbepaling van 10%).

•

Pas het hekwerk (de terreinbegrenzing) op passende wijze groen in (zie voorbeeld) of gebruik een representatief
hekwerk. Het geeft een ruimtelijk kwalitatieve uitstraling.

•

Geef de interne ontsluiting tussen de kavels op een zorgvuldige wijze vorm, waarbij de ruimtelijke kwaliteit van
de groene noord-zuid structuurlijnen wordt gewaarborgd. Richt deze in met watergangen en beplanting.

•

Houd de terreininrichting sober en doelmatig. Breng ordening aan met groenelementen zoals groenperken,
heggen en hagen, struweel, bomen, kruidenrijke graszones en een zanderige zone (t.b.v. o.a. vogels).

•

De terreinverharding is waar mogelijk half verhard.

•

Houd met de inrichting van het terrein rekening met goede waterberging en afvoer. We houden rekening met
de eisen van het waterschap.

•

Kies voor gebiedseigen bomen en struiken. Zorg ook voor groenblijvende struiken en sierwaarde in elk seizoen.

•

Bewaak het zicht vanuit het terrein op het landschap, om te voorkomen dat locatie niet op zichzelf staat in het
landschap.

De terreininrichting zal vooral functioneel zijn. De
gebouwen moeten rondom bereikbaar zijn en er
zijn veel kabels, leidingen en installaties aanwezig.
Zoveel mogelijk worden elementen of opgenomen
in de gebouwde omgeving (geclusterd binnen één
omsloten gevelwand binnen de hoofdopzet), waar dit
niet mogelijk is wordt het met groenelementen ordelijk
ingericht zodat de harde industriële inrichting wordt
verzacht en vereenvoudigd.
Er wordt gebruik gemaakt van gebiedseigen beplanting,
ook wordt er geprobeerd met het ontwerp van de
terreininrichting rekening te houden met de bestaande
beplanting om volwassen groen tussen de gebouwen
te behouden.
Het terrein wordt opgehoogd met 0,5 tot 1 meter naar
één peil om voldoende drooglegging te realiseren en
gevolgen van lokale bodemdaling te voorkomen. Het
gebied bestaat uit twee peilvakken. De terreininrichting
houdt hier in de uitwerking rekening mee. Waar
mogelijk wordt halfverharding toegepast, zodat
regenwater snel weg kan. Rondom het terrein wordt
er met de nieuwe watergangen en flauwe oevers
ruimschoots water gecompenseerd.
De fysieke afscherming wordt zo transparant en
onopvallend mogelijk vormgeven zodat de gebouwen
en omgeving een relatie met elkaar behouden. Bij
de groen-blauwe noord-zuid structuurdragers wordt
doorzicht op een ruimtelijke kwalitatieve manier
gewaarborgd door bijvoorbeeld een groen ingerichte
duiker of brug.

Referentie van een groen ingepast hek voorzijde
(bron: Park West Nijmegen-zodenaandedijk)

Referentie van een groen ingepast zijaanzicht
(bron: Park West Nijmegen-zodenaandedijk)
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4. VISUALISATIES
Met behulp van visualisaties ontstaat een goede
indruk over hoe Fivelpoort II er uit komt te zien. We
monteerden het getekende ontwerp driedimensionaal
in foto’s van de bestaande situatie. Dit hebben we
gedaan voor verschillende plekken in het landschap.
Met foto’s van de huidige situatie en beelden bij
beginfase zonder de landschappelijke inpassing
(beplanting moet immers groeien) tonen we het beeld
op de korte termijn. Over 15 jaar ziet dit er in de
zomer en winter heel anders uit, en dit tonen we bij
de visualisaties ook. Het samenspel van landschap en
architectuur maken we zo zichtbaar in tijd.
Ook hebben we doorsneden gemaakt. De doorsneden
maken het gebied hoogtes en verhoudingen zichtbaar.
Het geeft een beeld hoe de horizon er vanuit
diverse richtingen uit gaat zien. De uitsnedes bij de
doorsneden laten zien hoe met het voorstel voor de
landschappelijke inpassing de randen van het terrein
eruit gaan zien.
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Impressie van het plangebied (binnen de witte lijn) met op de achtergrond Opwierde en Appingedam

4.1 IMPRESSIES

Artist Impression sky richting noordwesten
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Artist Impression sky richting het noorden

24

Huidige situatie

Situatie beginfase

Zomerbeeld na 15 jaar

Winterbeeld na 15 jaar
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Huidige situatie

Situatie beginfase

Zomerbeeld na 15 jaar

Winterbeeld na 15 jaar
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Huidige situatie

Situatie beginfase

Zomerbeeld na 15 jaar

Winterbeeld na 15 jaar
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4.2 DOORSNEDEN

UITSNEDE 1

UITSNEDE 2

Doorsnede huidige en nieuwe situatie

Locatie van de doorsnede in luchtfoto huidige situatie
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Locatie van de doorsnede in het ontwerp

Doorsnede uitsnede 1

& waterleiding

Doorsnede uitsnede 2
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Doorsnede huidige en nieuwe situatie

Locatie van de doorsnede in luchtfoto huidige situatie
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Locatie van de doorsnede in het ontwerp

UITSNEDE 3

UITSNEDE 4

Doorsnede huidige en nieuwe situatie

Locatie van de doorsnede in luchtfoto huidige situatie

Locatie van de doorsnede in het ontwerp
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Doorsnede uitsnede 3

Doorsnede uitsnede 4
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Doorsnede huidige en nieuwe situatie

Locatie van de doorsnede in luchtfoto huidige situatie

Locatie van de doorsnede in het ontwerp
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Doorsnede huidige en nieuwe situatie

Locatie van de doorsnede in luchtfoto huidige situatie
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Locatie van de doorsnede in het ontwerp

Doorsnede huidige en nieuwe situatie

Locatie van de doorsnede in luchtfoto huidige situatie

Locatie van de doorsnede in het ontwerp
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