
Ieder bedrijf reserveert op het eigen terrein ruimte 

voor het parkeren. Hierbij moet het bedrijfsgebouw 

de blikvanger zijn. Het aantal aan te leggen parkeer-

plaatsen is afhankelijk van het aantal werknemers, 

de bedrijfsactiviteiten en het te realiseren aantal 

vierkante meters. 

Opslag van voorraad en afval gebeurt bij voorkeur 

inpandig of aan de achterzijde van het bedrijfspand.

Erfafscheidingen mogen niet hoger zijn dan twee 

meter en hebben een open karakter.

In verband met een soepele verkeersafwikkeling 

wordt het aantal in- en uitritten zoveel mogelijk 

beperkt. Om een uniform karakter te waarborgen, 

wordt aanleg hiervan in overleg met de gemeente 

Slochteren uitgevoerd.

Bij bouwaanvragen wordt een tekening aangeleverd 

van de terreininrichting. Hierbij gelden de volgende 

aandachtspunten:

Alleen bouwaanvragen van bedrijven die zich daad-

werkelijk op het bedrijvenpark willen vestigen 

worden in behandeling genomen. Aanvragen van 

projectontwikkelaars komen niet in aanmerking.

ALGEMENE EISEN

Bedrijvenpark Rengers is een bedrijventerrein met spe-
ci� eke karaktereigenschappen; veel ruimte, een park-
achtige omgeving en een directe aansluiting op de A7. 
Om deze karaktereigenschappen te waarborgen gelden 
voor alle bouwplannen de volgende ‘algemene’ eisen:

3. INTERNE LOCATIES
Alle overige locaties, die vanaf de doorgaande wegen buiten het terrein niet 
direct zichtbaar zijn. De volgende kwaliteitseisen gelden:

    de bouwhoogte bedraagt maximaal vijftien meter, met uitzondering van 
de zone ten noorden van de groene as waar de bouwhoogte maximaal 
dertig meter bedraagt.

2. OVERIGE KWALITEITSLOCATIES
Kavels langs de Rengerslaan, de Oude Rijksweg en alle locaties die zichtbaar 
zijn vanaf de A7, maar niet direct langs deze weg liggen. De volgende kwali-
teitseisen zijn op deze locaties van toepassing:

  

de bouwhoogte bedraagt maximaal vijftien meter.

1. ZICHTLOCATIES
Alle locaties langs de A7, tussen de oostpunt (Rengerslaan) en de westpunt (Knijp-
slaan) van het terrein. Voor deze locaties gelden de volgende kwaliteitseisen:

  
   
   
   
   
   de bouwhoogte bedraagt maximaal vijftien meter en maximaal dertig 

meter ter plaatse van het hoogte-accent.

SPECIFIEKE EISEN
Bedrijvenpark Rengers kent drie zones, met daarbij speci� eke eisen die aan de 
bebouwing worden gesteld.

Verder wordt in verband met de verhoogde ligging van de A7 aandacht gevraagd 
voor het bovenaanzicht van de bebouwing en het omliggende terrein. Om 

het kwaliteitsniveau van de bebouwingen te waarborgen wordt, zowel voor de 
zichtlocaties als de overige kwaliteitslocaties, een ontwerp van een geregistreerde 
architect gevraagd.

Eersteklas uitzicht op succes!

R E N G E R SB e d r i j v e n p a r k  T O TA A L PA K K E T  A A N  E I S E N

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN VEELZIJDIGE 
LOCATIE VOOR UW 
BEDRIJF?

Bedrijvenpark Rengers is dé 
locatie die aan uw wensen 
voldoet. 

Parkachtige omgeving
Het bedrijventerrein is ontwikkeld 
in een parkachtige omgeving met 
veel groen en waterpartijen. 

Ook zijn er uitstekende 
voorzieningen. Het park is ruim 
opgezet en de openbare ruimte 
wordt goed onderhouden. 
Daardoor kenmerkt dit park zich 
door een hoogwaardige uitstraling. 

Veelzijdige vestigingslocatie 
Bedrijvenpark Rengers biedt een
veelzijdige vestigingslocatie: 

 Æ Gelegen aan de A7, nabij Kolham, in directe verbinding 
met de belangrijkste doorvoerroute van de Randstad 
naar Noordoost-Europa;

 Æ Het Ruhrgebied is met de A31 goed te bereiken;
 Æ Dichtbij Bedrijvenpark Rengers zijn container 
overslagmogelijkheden, zowel per spoor als per schip;

Ruimte voor úw wensen
Het bestemmingsplan biedt alle ruimte voor uw wensen, 
waarbij de beeldkwaliteitseisen een hoogwaardige 
uitstraling van het bedrijvenpark waarborgen. Ook kunnen 
wij in overleg met u de verkaveling op maat maken.

Persoonlijk contact met de gemeente
U heeft tijdens het gehele aankoop- en vergunningproces 
één vast aanspreekpunt bij de gemeente. Heeft u 
interesse of vragen over het bedrijvenpark Rengers? Onze 
contactpersonen Otto Koetje en Hans Holtkamp staan u 
graag te woord.

Daarom Bedrijvenpark Rengers:

Æ	Uitstekende bereikbaarheid Æ	Flexibele kavelverdeling
Æ	Goede zichtlocaties Æ	Gezond ondernemersklimaat
Æ	Groene en hoogwaardige uitstraling Æ	Veilige omgeving



Eekels is al meer dan 110 jaar actief in de marktsegmenten Marine & Offshore
en Industrie & Infra.

Specialist op het gebied van elektronische beveiligings-en telecommunicatiesystemen.
Brand | Inbraak | Camera | Toegang | Zorg & Telecom | Service & Onderhoud

Sinds het begin van dit millennium legt FritsJurgens zich toe op het ontwerp
en de productie van innovatieve scharnieren voor taatsdeuren. 

Gevestigde bedrijven
Verschillende toonaangevende bedrijven gingen u al voor. 
Wij lichten er graag een paar uit.

Meer informatie vindt u op:
www.bedrijvenparkrengers.nl en www.fundainbusiness.nl.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Hans Holtkamp of Otto Koetje: 
hans.holtkamp@midden-groningen.nl of otto.koetje@midden-groningen.nl




