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1 INLEIDING 
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1.1 Doelstelling en uitgangspunten  van het welstandsbeleid  
 
Aanleiding  
Welstandstoezicht werd ooit ingesteld om te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte zouden ontsieren. Nog 
steeds wordt bij iedere aanvraag voor een bouwvergunning beoordeeld of het betreffende bouwwerk niet in strijd is met 
'redelijke eisen van welstand'.   
De welstandsbeoordeling is volgens artikel 12 van de Woningwet, gericht op het uiterlijk en de plaatsing van een 
bouwwerk. Het bouwwerk moet zowel op zichzelf als ook in zijn omgeving worden beoordeeld, waarbij ook verwachte 
veranderingen van die omgeving een rol kunnen spelen. De oneindige hoeveelheid combinaties van bouwwerk en 
omgeving maakt duidelijk dat de welstandsbeoordeling een complex gebeuren is, waarbij deskundigheid en kennis van 
de omgeving vereist is. Toch vraagt de samenleving om meer zekerheid en meer openheid rondom de 
welstandsbeoordeling. De meeste inwoners van Bergen op Zoom willen best meewerken aan het instandhouden en 
bevorderen van de schoonheid van hun leefomgeving, mits vroegtijdig duidelijk wordt gemaakt wat dat betekent als zij 
met bouwplannen rondlopen. Veel irritaties over het welstandstoezicht worden weggenomen als vooraf wordt 
aangegeven welke zaken een rol spelen bij de welstandsbeoordeling.   
Modernisering en vermaatschappelijking van het welstandstoezicht is dan ook een belangrijke doelstelling van de per 1 
januari 2003 in werking getreden herziening van de Woningwet. In de discussie rondom deze wetswijziging tussen 
VROM, de Federatie Welstand, VNG en diverse andere partijen heeft staatssecretaris Remkes in maart 2001 een 
gewijzigd wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het wetsvoorstel voor een gewijzigde Woningwet is samen 
met de AMvB ‘bouwvergunningvrije en licht-vergunningplichtige categorieën bouwwerken’ aangenomen door de Eerste 
en Tweede Kamer en per 1 januari 2003 in werking getreden.  
Belangrijkste wijzing in de Woningwet is de bepaling dat de welstandsbeoordeling alleen nog maar kan worden 
gebaseerd op door de gemeenteraad in een welstandsnota vastgestelde welstandscriteria. Daarbij dient men te 
beseffen dat de dynamiek van ruimtelijke kwaliteitszorg niet te vangen is in een handboek  vol met regelgeving. Ook 
met behulp van deze nota zullen zich incidenten voor blijven doen die niet door een veelheid van regeltjes te 
ondervangen zijn. Wel kunnen de gemeentelijke ambities en de welstandscriteria in deze welstandsnota behulpzaam 
zijn bij communicatie en discussie over ruimtelijke kwaliteit.   
 
Om elkaar (bouwaanvrager/opdrachtgever, gemeente en welstandmonumentencommissie) bij het interpreteren en 
beoordelen van bouwaanvragen te kunnen begrijpen is een handzame en zo concreet mogelijke welstandsnota van 
belang. Mede hierom dient de nota vooral te enthousiasmeren om draagvlak te verkrijgen en meer continuïteit mogelijk 
te maken. Gedetailleerdheid en volledigheid is daarbij minder van belang dan voorlichting en communicatie over het 
onderwerp.  
Doel van welstandstoezicht en welstandsbeleid   
Het welstandsbeleid voor Bergen op Zoom is opgesteld vanuit de overtuiging dat de gemeente, ondernemers en 
inwoners het belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving inzien en willen behartigen. De gevels van gebouwen 
en andere bouwwerken vormen samen de dagelijkse leefomgeving. Dat betekent dat de verschijningsvorm van een 
bouwwerk geen zaak is van de eigenaar van het bouwwerk alleen; elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of 
hij nu wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt bovendien de waarde van het onroerend goed 
en versterkt het vestigingsklimaat. Het welstandstoezicht is bedoeld om, in alle openheid, een bijdrage te leveren aan 
de schoonheid en de aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom. Het doel van het welstandsbeleid is:  
'Een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk welstandstoezicht in te richten en opdrachtgevers en ontwerpers in een 
vroeg stadium te informeren over de criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol spelen'.  
Door het ontwikkelen van een zowel intern als extern samenhangend stelsel van beleidsregels voor de 
welstandsbeoordeling zet de gemeente haar visie op het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de rol van de welstandszorg 
daarin uiteen. Het hebben van een stelsel met welstandscriteria biedt vooraf informatie en inzicht over de wijze waarop 
de WelstandMonumentenCommissie een bouwplan zal adviseren. De bouwplanprocedure die uitmondt in een door het 
college te verstrekken bouwvergunning wordt daardoor beter voorspelbaar. Het functioneren van het welstandsbeleid 
zal jaarlijks door de gemeenteraad worden geëvalueerd en waar nodig worden aangevuld en bijgesteld.   
 
Natuurlijk is hiermee niet alle weerstand tegen de overheidsinterventie bij bouwinitiatieven opgelost, maar wel kan zo 
tegemoet gekomen worden aan de gerechtvaardigde eis van de burger om dit ingrijpen te onderbouwen en te 
legitimeren vanuit het algemeen belang en dit beleid vooraf kenbaar te maken. Daarmee is de belangrijkste doelstelling 
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van de wijziging van de Woningwet voor wat betreft welstand, namelijk het creëren van een groter maatschappelijk 
draagvlak voor welstandszorg, binnen handbereik.  
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1.2 Relatie met andere beleidsterreinen  
 
Voor een effectief en praktisch hanteerbaar kwaliteitsbeleid is het zaak zorg te dragen voor een goede aansluiting 
tussen de verschillende instrumenten. Van elk instrument moet duidelijk zijn wat de reikwijdte is en hoe het is verweven 
met andere beleidsinstrumenten. In het kader van deze welstandsnota is vooral de relatie tussen bestemmingsplan en 
welstandscriteria van belang.  
Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag van bouwwerken voor zover dat nodig is voor 
een goede ruimtelijke ordening. Datgene dat door het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt kan niet door 
welstandscriteria worden tegengehouden. De architectonische vormgeving van bouwwerken valt buiten de reikwijdte 
van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de welstandsnota geregeld. Welstandscriteria kunnen waar nodig de 
ruimte die het bestemmingsplan biedt invullen ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit, het welstandsadvies kan zich 
dan richten op de gekozen invulling binnen het bestemmingsplan. In een situatie waarin een bouwplan in 
overeenstemming is met het bestemmingsplan, maar het bestemmingsplan eveneens ruimte biedt voor alternatieven, 
kan een negatief welstandsadvies worden gegeven als de gekozen stedenbouwkundige of architectonische oplossing 
te sterk afbreuk doet aan de ruimtelijke beleving van het betreffende gebied. Uiteraard moet in zo’n geval de 
welstandsnota daartoe de argumentatie leveren.  
In de welstandsnota kan worden verwezen naar welstandscriteria die zijn opgenomen in andere beleidsdocumenten, 
zoals de beeldkwaliteitplannen (bijvoorbeeld voor de binnenstad). Dergelijke documenten worden daardoor geacht deel 
uit te maken van de welstandsnota. Uiteraard gelden voor deze documenten dezelfde eisen als voor de welstandsnota: 
vaststelling in de vorm van beleidsregels conform artikel 12 van de Woningwet door de gemeenteraad, inspraak 
conform de gemeentelijke inspraakverordening en welstandscriteria die 'zo veel mogelijk' zijn toegespitst op het 
individuele bouwwerk en de relatie met de omgeving. Beeldkwaliteitplannen vormen daardoor een onderdeel van het 
welstandsbeleid in de gemeente en worden gebruikt in het kader van de welstandsbeoordeling.  
 
Relatie vrijstellingenbeleid met welstandsbeleid  
De in de welstandsnota opgenomen criteria, om te beoordelen of een bouwaanvraag voldoet aan redelijke eisen van 
welstand, hebben uitsluitend betrekking op de plaatsing, maatvoering, vormgeving, kleur en materiaalgebruik. De 
gemeente hanteert tevens een vrijstellingenbeleid met betrekking tot de vrijstellingsmogelijkheden van de geldende 
bestemmingsplanvoorschriften (artikel 19 WRO).  
Het bestemmingsplan is het instrument waarmee aan gronden een bestemming wordt gegeven, alsmede de daarbij 
behorende bebouwings- en gebruiksmogelijkheden. Ten aanzien van de verhouding tussen welstand en het 
bestemmingsplan is de jurisprudentie duidelijk. De welstandstoets zal zich in beginsel moeten richten naar de 
bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt. Met andere woorden: des te explicieter de 
bebouwingsmogelijkheden in een bestemmingsplan zijn geregeld, des te terughoudender dient welstand te zijn. In 
aansluiting op de verhouding tussen welstand en het bestemmingsplan wordt met betrekking tot de verhouding tussen 
welstand en het onderhavige vrijstellingenbeleid het volgende uitgangspunt gehanteerd: de 
WelstandMonumentenCommissie dient zich in beginsel te richten naar de in het vrijstellingenbeleid genoemde 
randvoorwaarden. Bij conflictsituaties tussen het welstandsadvies en het vrijstellingenbeleid prevaleert het 
vrijstellingenbeleid.  
Wordt in het onderhavige vrijstellingenbeleid aangegeven dat het welstandsoordeel richtinggevend is, dan wil dit 
zeggen dat het welstandsoordeel zwaarwegend is bij de afweging of een vrijstelling al dan niet wordt verleend.  
Om conflictsituaties te voorkomen zijn de sneltoetscriteria afgestemd op het vrijstellingenbeleid.  
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1.3 Vaststelling en evaluatie van het Welstandsbeleid  
 
Vaststelling  
De gemeenteraad van Bergen op Zoom stelt het welstandsbeleid vast. Na vaststelling van de welstandsnota door de 
gemeenteraad kan de welstandsbeoordeling alleen nog maar worden gebaseerd op de criteria die in de welstandsnota 
zijn genoemd. De criteria in de welstandsnota moeten zo concreet mogelijk zijn en zo veel mogelijk zijn toegespitst op 
het individuele bouwwerk, de relatie met de omgeving en specifieke aspecten van het bouwwerk.  
De welstandscriteria zijn in tegenstelling tot de criteria die voorheen in de bouwverordening waren opgenomen niet 
langer algemeen bindend. Ze vormen een stelsel van beleidsregels waarbinnen burgemeester en wethouders het 
welstandstoezicht moeten uitvoeren. Dit geeft onder meer de mogelijkheid om de welstandscriteria per gebied op maat 
te snijden. Het blijft bij het welstandstoezicht gaan om redelijke eisen van welstand, maar de vraag wat precies 'redelijk' 
is wordt per gebied ingevuld.  
 
Evaluatie en aanpassingen  
Na vaststelling van de welstandsnota zal de werking ervan jaarlijks in de gemeenteraad worden geëvalueerd, aan de 
hand van het jaarverslag van de WelstandMonumentenCommissie (zie paragraaf 2.2) en een rapportage van 
burgemeester en wethouders over de wijze waarop zij uitvoering hebben gegeven aan het welstandstoezicht. Deze 
evaluatie is wettelijk verplicht (artikel 12B lid 3 en 12C Woningwet (Ww) ).  
Het jaarlijkse verslag van burgemeester en wethouders, ter uitvoering van artikel 12C Ww 2002, heeft betrekking op de 
wijze waarop zij met hun verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van het welstandstoezicht zijn omgegaan. De 
rapportage over het voorgaande jaar is uiterlijk gereed in juli van het volgende jaar. In de rapportage komen in ieder 
geval de volgende punten aan de orde:  
• De wijze waarop burgemeester en wethouders zijn omgegaan met de welstandsadviezen;   
• In welke categorieën van gevallen zij de aanvraag voor een lichte  bouwvergunning niet aan de 

WelstandMonumentenCommissie hebben voorgelegd;  
• Op welke wijze zij in die gevallen zelf toepassing hebben gegeven aan de welstandscriteria;   
• In welke categorieën van gevallen zij tot aanschrijving op grond van ‘ernstige strijdigheid met redelijke eisen van 

welstand’ (artikel 19 Ww) zijn overgegaan en of zij na die aanschrijving zijn overgegaan tot bestuursdwang.   
 
Ook wordt in dit verslag melding gemaakt van het aantal malen dat burgemeester en wethouders gebruik hebben 
gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn te verdagen (Ww 2002 artikel 46 lid 8).  
Het verslag van deze evaluatie wordt ter kennisname aan de WelstandMonumentenCommissie gebracht. Minimaal 
eenmaal per jaar vindt er naar aanleiding van dit verslag overleg plaats tussen de verantwoordelijke portefeuillehouder 
en de WelstandMonumentenCommissie.   
Naar aanleiding van de evaluatie kan de gemeenteraad besluiten dat aanpassing van de welstandsnota noodzakelijk 
is. Voor dergelijke aanpassingen is de gemeentelijke inspraakverordening van kracht. Bij een evaluatiegesprek kunnen 
burgers of vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen worden betrokken.   
 
Tussentijdse aanpassingen aan de welstandsnota  
Na vaststelling van de welstandsnota kan de gemeenteraad ook tussentijds aanvullingen op de welstandsnota 
vaststellen. Dit is vooral het geval bij de grotere nieuwe bouwprojecten waarvoor de welstandscriteria in het kader van 
de stedenbouwkundige planvoorbereiding worden opgesteld (zie paragraaf 2.7 Welstandsbeoordeling bij 
(her)ontwikkelingsprojecten). Voor dergelijke aanvullingen geldt dat de inspraak wordt gekoppeld aan de reguliere 
inspraakregeling bij de stedenbouwkundige planvoorbereiding.  
Daarnaast dienen de voor de nieuwbouw gehanteerde criteria uit het beeldkwaliteit- of stedenbouwkundig plan te 
worden verwerkt en vastgesteld als welstandscriteria in de welstandsnota ten behoeve van het beheer.  
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1.4 Gebruik van de welstandsnota  
 
Deze nota is een volledig document waarin alle welstandscriteria zijn opgenomen. Hierdoor is het een uitgebreid 
document, waarin het lastig is om de juiste criteria te vinden. Daarom volgt hieronder een globale gebruiksaanwijzing.  
 
Hoe werkt de welstandsnota bij de beoordeling van een bouwplan?  
Als u wilt (ver)bouwen dient u bij de gemeente een bouwvergunning aan te vragen. Tenzij het een vergunningsvrij 
bouwwerk betreft. De gemeente toetst het bouwplan vervolgens aan verschillende toetsingskaders, waaronder het 
bestemmingsplan, bouwbesluit en ‘redelijke eisen van welstand’. Wanneer een bouwplan voldoet aan redelijke eisen 
van welstand wordt geregeld in deze welstandsnota. In deze nota wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke 
criteria een rol spelen bij de welstandsbeoordeling. Uw bouwplan wordt getoetst aan de hand van deze 
welstandscriteria. Dit kan door de betreffende ambtenaar gebeuren of door een onafhankelijke adviescommissie; de 
WelstandMonumentenCommissie   
 
In praktijk wordt deze welstandsnota niet als ‘leesboek’ gebruikt. Als u wilt weten welke welstandscriteria voor uw 
bouwplan van toepassing zijn, kunt u het beste bij de gemeente laten informeren of het bouwplan valt onder de 
zogenaamde licht-vergunningplichtige bouwwerken. Licht-vergunningplichtige bouwwerken zijn de veel voorkomende 
kleine bouwplannen, zoals bijvoorbeeld een dakkapel, een schuurtje in de tuin of een aanbouw aan de woning. Deze 
kleine bouwplannen kunt u aan de ambtenaar voor advies voorleggen. De ambtenaar maakt dan bij de beoordeling 
gebruik van de sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen zoals opgenomen in hoofdstuk 3.3. Als uw 
bouwplan niet voldoet aan de sneltoetscriteria wordt het plan alsnog voor advies voorgelegd aan de 
WelstandMonumentenCommissie.  
 
Is er sprake van een reclame-uiting, daktuin of een dakopbouw dan zijn de welstandscriteria voor specifieke 
bouwplannen van toepassing zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2. De betrokken ambtenaar kan u adviseren 
hoe u hiermee dient om te gaan.  
 
Als er sprake is van een groter bouwplan, zoals een grote woninguitbreiding, een nieuwe woning, of een algehele 
verbouwing van een complex, valt het veelal onder de categorie regulier bouwvergunningplichtige bouwwerken. 
Hiervoor zijn in hoofdstuk 2 de gebiedsgerichte beoordelingskaders opgenomen. Om de juiste gebiedsuitwerking te 
vinden die voor uw bouwplan van toepassing is kunt u in de bijlage op basis van een straatnaam de juiste 
gebiedsuitwerking achterhalen. De gebiedsgerichte welstandscriteria zijn minder ‘objectief’ dan de sneltoetscriteria 
voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Het zijn geen absolute maar relatieve welstandscriteria die aangeven in 
welke mate uw bouwplan moet ‘passen’ in de omgeving. Die interpretatie kan in een vroeg stadium al onderwerp van 
gesprek zijn met de welstandscommissie, dit wordt zeker aanbevolen bij twijfel of grote afwijkingen van de criteria.   
 
De welstandscriteria in deze nota vormen in de eerste plaats een vangnet en dienen om bouwplannen die het aanzien 
niet waard zijn, uit Bergen op Zoom te weren. Dat is primair de bedoeling van het welstandstoezicht. Maar veel liever 
zien we in Bergen op Zoom bouwplannen waarbij de welstandscriteria worden gebruikt als opstapje, als middel om na 
te denken over de schoonheid van het bouwwerk in zijn omgeving.  
In zo’n geval kan het zelfs voorkomen dat de gebiedsgerichte en de objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn. 
Daarom kunnen burgemeester en wethouders, na schriftelijk en gemotiveerd advies van de welstandscommissie, 
afwijken van deze welstandscriteria. In de praktijk betekent dit dat het betreffende plan alleen op grond van de 
algemene welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de bijzondere schoonheid van het plan met deze criteria kan 
worden beargumenteerd. Daarbij geldt de stelregel: het is redelijk dat er hogere eisen worden gesteld aan de 
zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving 
onderscheidt. Wanneer en wie mag afwijken van de welstandscriteria is terug te vinden in hoofdstuk 4 van deze nota.   
 
Het indienen van bezwaar  
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar indienen tegen de beslissing van burgemeester en wethouders 
op de aanvraag voor een bouwvergunning op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden zijn in de 
regel de planindiener en de direct omwonenden. In de bezwaarschriftprocedure heroverwegen burgemeester en 
wethouders het besluit, na advies van de 'Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften'. Belanghebbenden worden 
in dat geval uitgenodigd om tijdens een hoorzitting hun standpunten nader toe te lichten. Binnen tien weken nemen 

 10



burgemeester en wethouders daarna een beslissing op het bezwaar. De belanghebbenden die het met de 
heroverweging niet eens zijn kunnen hiertegen in beroep gaan. Bureau Vergunningen en Handhaving van de sector 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (SROB) kan informatie over de procedure geven.   
 
Als een bezwaar te maken heeft met het welstandsoordeel, richt de belanghebbende zich dus nadrukkelijk op het 
oordeel van burgemeester en wethouders en niet op het advies van de WelstandMonumentenCommissie. Dat is 
immers alleen een advies aan burgemeester en wethouders. De WelstandMonumentenCommissie zelf kent daarom 
geen bezwaarprocedure voor belanghebbenden. Natuurlijk kunnen de ontwerper en eventueel de planindiener wel een 
toelichting op een uitgebracht advies vragen. Na hoor en wederhoor kan de commissie als zij daartoe aanleiding ziet, 
het advies herzien. Deze herziening wordt in het advies gemotiveerd.  
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2. GEBIEDSGERICHTE WELSTANDSCRITERIA 
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2.1 Toelichting  
 
Een belangrijke peiler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid. Het gebiedsgerichte welstands-
beleid is gebaseerd op het idee dat voor gebieden met verschillende kenmerken en kwaliteiten ook verschillende 
criteria nodig zijn. Daarnaast kan het gewenste beoordelingsniveau per gebied verschillen. In de binnenstad is een 
kritischer beoordeling nodig dan voor bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Met dit gegeven als uitgangspunt is Bergen op 
Zoom verdeeld in gebieden en zijn voor deze gebieden specifieke welstandscriteria opgesteld, die recht doen aan de 
kenmerken en eigenschappen van elk gebied en het gewenste beoordelingsniveau.   
 
De gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote bouwplannen die zich voegen 
binnen de bestaande ruimtelijke structuur van Bergen op Zoom. Het gaat met name om criteria ter beoordeling van 
regulier vergunningplichtige bouwwerken. Bij een reguliere bouwvergunningsprocedure vragen burgemeester en 
wethouders advies aan de welstandscommissie. De bouwplannen worden altijd aan de welstandscommissie 
voorgelegd, die bij de beoordeling de criteria interpreteert in het licht van het concrete bouwplan.  
 
Op basis van een ruimtelijke analyse (zie bijlage) is Bergen op Zoom ingedeeld in verschillende welstandsgebieden. 
Voor deze welstandsgebieden zijn uitwerkingen gemaakt. Deze gebiedsgerichte uitwerkingen dienen gezien te worden 
als een beoordelingskader gerelateerd aan de bestaande ruimtelijke context. Een beoordelingskader omvat het beeld 
dat de WelstandMonumentenCommissie nodig heeft voor toetsing van bouwplannen en dat een ontwerper gebruikt om 
een aan de omgeving gerelateerd ontwerp te vervaardigen, dat een meerwaarde vormt in zijn omgeving. De mate van 
uitwerking is in eerste plaats gerelateerd aan het welstandsniveau dat geldt voor het betreffende gebied. Daarnaast zijn 
ook de aanwezige kwaliteiten, de kwetsbaarheid, de omvang en de te verwachten ontwikkelingen op diverse 
schaalniveaus van invloed op de mate van uitwerking. In beginsel vormt de bestaande situatie het uitgangspunt voor 
de welstandsbeoordeling, maar een incidentele eigentijdse invulling dient, uiteraard goed beargumenteerd, ook 
mogelijk te zijn. In dergelijke gevallen zal de welstandscommissie teruggrijpen naar de algemene welstandscriteria 
(hoofdstuk 4).   
 
Een gebiedsgericht beoordelingskader bestaat uit de volgende onderdelen:  
 
Gebiedsbeschrijving   
De gebiedsbeschrijving bestaat uit een algemene beschrijving van de ligging en de cultuurhistorische betekenis, de 
begrenzingen van het welstandsgebied, de stedenbouwkundige structuur en de bouwstijl en de architectonische 
principes. Een gebiedsbeschrijving vormt hiermee een wezenlijk onderdeel van een gebiedsuitwerking en daarmee van 
de beoordeling van bouwaanvragen. Bij de welstandstoetsing dient namelijk niet alleen gekeken te worden naar de 
beeldkwaliteit van het te realiseren bouwwerk maar ook naar de relatie van het bouwwerk met zijn omgeving en de 
gewenste ontwikkelingen van die omgeving.   
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Per gebied is op basis van de ruimtelijke en beleidsanalyse aangegeven wat de waardebepaling, eventuele 
ontwikkelingen en beleidsintenties zijn voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij worden aandachtspunten voor 
welstandstoetsing aangegeven en wordt veelal verwezen naar gerelateerde beleidsplannen (beeldkwaliteitplan, 
stedenbouwkundige visie, bestemmingsplan). Met name voor gebieden waar het ambitieniveau ten aanzien van de 
verschijningsvorm hoog ligt zal de gemeente een integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid voeren. Het gaat dan niet alleen 
om de welstandsbeoordeling van bouwwerken, maar ook om de afstemming met bijvoorbeeld de inrichting van de 
openbare ruimte.  
 
Welstandsniveau  
Voor elk gebied is het gewenste welstandsniveau vastgesteld (hoofdstuk 2). Alle bouwplannen in een gebied zullen op 
het vastgestelde welstandsniveau aan de gebiedsgerichte criteria worden getoetst. In de volgende gevallen zal altijd op 
het hoogste welstandsniveau (gelijk aan het welstandsniveau van Cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden) 
worden getoetst:  
 
• Verbouwingen en uitbreidingen van of grenzend aan monumenten en beeldbepalende panden (omschreven in 

Monumenteninventarisaties, bestemmingsplannen of (provinciaal) cultuurhistorische waardenkaart);   
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• Bouwen of verbouwen in de onmiddellijke nabijheid van monumenten en beeldbepalende panden;  
• Plannen die een uniciteit / bijzondere betekenis hebben voor de gemeente of de directe omgeving (winkelcentra, 

schouwburgen e.d.) (hardheidsclausule).  
 
Welstandscriteria  
De gebiedsgerichte welstandscriteria geven aan hoe een bouwwerk ‘zich moet gedragen’ en welke gewaardeerde 
karakteristieken uit de omgeving in het ontwerp moeten worden meegenomen/gebruikt. De criteria dienen dan ook 
gebaseerd te zijn op de ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande situatie wordt aangetroffen. Dat betekent 
overigens niet dat om een imitatie van historische of andere bestaande elementen wordt gevraagd, juist een 
eigentijdse vormgeving kan de karakteristieken benadrukken. De criteria kunnen beschouwd worden als een ‘kader’ 
voor de WelstandMonumentenCommissie waarbinnen getoetst moet worden. Daarnaast vormen de criteria 
discussiepunten waarmee de WelstandMonumentenCommissie een dialoog kan aangaan met de 
ontwerper/aanvrager. Voldoet een bouwaanvraag niet aan ‘redelijke eisen van welstand’ dan kan op basis van 
argumentatie voortvloeiende uit het beoordelingskader een negatief welstandsoordeel gegeven worden.  
 
Naast een toetsende functie hebben de criteria ook een stimulerende werking. Door het vooraf aangeven van de 
belangrijkste beoordelingsaspecten en de gewenste kwaliteit in een gebied kan de aanvrager en/of ontwerper daarmee 
rekening houden en gestimuleerd worden.  
 
Bij het opstellen van de gebiedsgerichte welstandscriteria zijn de onderstaande beoordelingsaspecten behandeld. Hoe 
hoger de bestaande of gewenste beeldkwaliteit in een gebied is gewaardeerd, des te gedetailleerder zullen alle of 
specifieke beoordelingsaspecten worden behandeld. In gebieden waar meer vrijheid wordt voorgestaan zullen voor 
sommige aspecten geen of in beperkte mate welstandscriteria worden opgesteld:  
 
Situering: In de deze categorie komt de situering van een gebouw aan de orde. De positie van het gebouw/bouwwerk 
in relatie tot de belendingen, stedenbouwkundige opzet en de publieke ruimte.   
 
Massa en vorm: Het gaat hier om de hoofdvorm en –massa van een gebouw in relatie tot of met de omgeving. In de 
ruimtelijke verschijningsvorm is de massa en de vorm van het gebouw het intermediair tussen stedenbouwkundige en 
architectonische beeldaspecten.   
 
Gevelkarakteristiek: Het gaat hier om de karakteristieken die invulling geven aan de verschijningsvorm en aanzichten 
van een gebouw of bouwwerk. Naast de relatie met de omgeving wordt hier met name de karakteristiek van het 
gebouw als object behandeld en gewaardeerd.  
 
Kleur en materiaal: Het gaat hier om de helderheid en variaties van de kleurtoepassingen en het materiaalgebruik. 
Kleur en materiaal zijn zeer beeldbepalend voor de verschijningsvorm van een gebouw, straat en/of gebied.   
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2.2 Gebiedsindeling en welstandsniveaus  
 
Ruimtelijke visie  
Het gemeentelijk grondgebied is opgebouwd uit vier zones die wat betreft ruimtelijke opbouw en structuur, 
verschijningsvorm en cultuurhistorische en landschappelijke waarden sterk van elkaar verschillen. Centraal in de 
gemeente ligt de verstedelijkte zone Bergen op Zoom/Halsteren/Lepelstraat. Deze wordt aan de noordzijde 
ingekapseld door het agrarisch gebied. De westzijde wordt gekenmerkt door water en natuurgebieden en vanuit het 
zuidoosten dringt het grootschalig bosgebied de gemeente binnen. De Brabantse Wal vormt in deze landschappelijke 
geleding een belangrijk structurerend element. Deze landschapslijn zorgt voor zeer fraaie overgangen met grote 
hoogteverschillen en fantastische vergezichten tussen de verschillende geledingzones. Het handhaven van de 
afzonderlijke ruimtelijke karakteristieken en de waardevolle overgangsgebieden tussen deze zones vormt het 
belangrijkste uitgangspunt.  
 
Grootschalig bosgebied  
Deze landschappelijke zone manifesteert zich door de besloten ruimtelijke karakteristiek, met grootschalige 
boscomplexen en landgoederen, die grote landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden vertegenwoordigen. 
De randen van deze zone zijn gedifferentieerd. Door de hogere ligging op de Brabantse Wal ontstaan er zeer fraaie 
overgangen naar de lager gelegen open agrarische zone en het coulissegebied van de hogere zandgronden wat 
gepaard gaat met vele vergezichten. De rand met het stedelijk gebied wordt gevormd door de Rijksweg A-4 /A-58 
hetgeen een harde abrupte overgang tot gevolg heeft maar tevens een duidelijke begrenzing van de verstedelijkte 
zone is. De bebouwing is solitair en bestaat hoofdzakelijk uit bebouwing ten behoeve van de recreatie en enkele 
landgoederen.   
 
Belangrijkste uitgangspunten voor het grootschalige bosgebied worden gevormd door de landschappelijke, natuur- en 
cultuurhistorische waarden. De landschappelijke en natuurwaarden van de bosgebieden en de overgangen naar het 
agrarisch gebied dienen te worden behouden alsmede de cultuurhistorische waardevolle landgoederen en de forten 
met de verbindende liniewal. Door het gesloten karakter van het grootschalig bosgebied zijn de aanwezige bebouwing 
en functies niet of slechts ten dele waarneembaar en is de visuele invloed ervan op de omliggende gebieden beperkt.   
 
Agrarisch gebied  
De agrarische zone beslaat de noordzijde van het gemeentelijk grondgebied. Deze zone kan worden getypeerd als een 
gebied met een open weidse uitstraling. Voornamelijk het gedeelte ten westen van Halsteren heeft door de 
grootschalige polders een open karakter. De agrarische zone is ingericht met afwisselend weidegronden en akkerland. 
Dit zorgt voor een gemêleerde lappendeken in het ruimtelijk beeld. De bebouwing is hoofdzakelijk geconcentreerd in 
een aantal lijnen in het landschap en enkele solitaire agrarische complexen. De landelijke lintbebouwing heeft een 
gedifferentieerd karakter waarin grootschalige boerderijen en kleine woonbebouwing elkaar afwisselen.  
 
Door het open karakter worden ruimtelijke elementen vanaf grote afstand beleefd en hebben nieuwe ontwikkelingen 
een relatief grote invloed op het ruimtelijk beeld. Het is daarom van belang om nieuwe ontwikkelingen, gezien de grote 
mate aan openheid in het gebied, voornamelijk te concentreren in de landelijke linten. Daarbij te voorzien van een 
vormgeving en maat en schaal die recht doen aan het fraaie open agrarische gebied waarin ze worden geplaatst.  
 
Water en natuurgebied  
Het watergebied ten westen van Bergen op Zoom bestaat uit grootschalige binnenwateren gescheiden door een aantal 
grote platen. Een aantal oevers, zoals het Markiezaat, vormen natuurgebieden bestaande uit slikken en schorren. Aan 
de overige oevers is de interactie tussen de stad en het water een belangrijk item. Dit is voornamelijk vormgegeven 
met een inrichting afgestemd op recreatief gebruik.  De gehele zone wordt gekenmerkt door openheid en het ontbreken 
van bebouwingselementen. Uitgangspunten voor deze landschappelijke zone zijn dan ook het consolideren van de 
natuurwaarden en het gebied vanwege de negatieve visuele invloed te vrijwaren van bebouwingselementen.  
 
Verstedelijkte zone  
Centraal in de gemeente is de verstedelijkte zone Bergen op Zoom/Halsteren/Lepelstraat gelegen. Deze geledingzone 
wordt gekenmerkt door een gesloten ruimtelijk karakter vormgegeven met dicht bebouwde of begroeide deelgebieden. 
Binnen de verstedelijkte zone zijn lijnen en vlakken te herkennen, die elk hun eigen ruimtelijke opbouw en 
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verschijningsvorm hebben en die op verschillende manieren ruimtelijk bijdragen aan het complete beeld van de zone. 
Het gebiedsgerichte beleid zal erop gericht zijn de specifieke landschappelijke, architectonische, stedenbouwkundige 
en/of cultuurhistorische kwaliteiten van deze gebieden te behouden, te versterken en/of te herstellen.  
 
De lijnen bestaan uit de spoorzone, de stadsentrees, de stedelijke linten en de dorpslinten. De spoorzone vormt de 
entree van de stad over het spoor. Deze ruimte wordt bepaald door de randen van de aangrenzende gebieden. 
Daarom is het van belang om extra aandacht te besteden aan de uitstraling en invulling van de randen in de 
spoorzone.   
De Rooseveltlaan en de Wouwsestraatweg vormen de stadsentrees van Bergen op Zoom. Een entree van een stad 
heeft primair een verkeersfunctie. Deze vraagt om een stedelijke en continue uitstraling, helder vormgegeven met 
begeleidende gevelwanden afgestemd op de schaal van het straatprofiel. Daarbij een invulling met meer grootschalige 
bebouwingselementen, verfraaid met architectonische accenten op beeldbepalende plekken. Hierdoor krijgen de 
stadsentrees een grootstedelijke uitstraling en vormen een duidelijke begeleiding naar het stadshart.   
De stedelijke linten zijn de historische routes van het stadscentrum naar de omliggende buitengebieden en kernen. 
Hieronder vallen de Antwerpsestraatweg, de Halsterseweg en de Zandstraat. In de loop van de tijd is de 
ontsluitingsfunctie van deze lijnen sterk afgenomen en zijn ze ingekapseld door de stedelijke planmatige uitbreidingen. 
Op sommige plaatsen is de oorspronkelijke gevelkarakteristiek nog duidelijk herkenbaar, terwijl op andere plaatsen de 
gevelwanden door nieuwe toevoegingen zeer gedifferentieerd zijn. Het is voor deze stedelijke linten van belang de 
historische kenmerken waar mogelijk te behouden en nieuwe ingrepen af te stemmen op de oorspronkelijke context.   
De dorpslinten aan de Dorpsstraat in Halsteren en de Kerkweg in Lepelstraat hebben een kleinschalig 
bebouwingsbeeld met gevarieerde gevelwanden. Deze dorpskarakteristiek dient in de toekomst te worden 
gewaarborgd.  
De vlakken vormen de ondergrond van de verstedelijkte zone en worden gevormd door de historische binnenstad, de 
bedrijventerreinen, planmatige woonwijken en binnenstedelijk groenzones. Deze vlakken vertonen een grote 
samenhang in functie, ruimtelijke structuur en bebouwingstypologie. Voor toekomstige ontwikkelingen is het van belang 
om de eigen identiteit van de afzonderlijke vlakken te behouden en waar mogelijk te versterken.   
 
Gebiedsindeling  
Uit de ruimtelijke visie is gebleken dat het gemeentelijk grondgebied van Bergen op Zoom is geleed in vier zones. Deze 
zones zijn opgebouwd uit landschappelijke of stedelijke lijnen en vlakken, die door architectonische, 
stedenbouwkundige, landschappelijke of cultuurhistorische kwaliteiten een bijzondere en/of beeldbepalende positie 
innemen of juist door een uniforme uitstraling een neutrale betekenis hebben. De samenhang van gebieden wordt 
daarom met name bepaald door dynamiek, functie en landschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis. Met dit als 
uitgangspunt kan worden gesteld dat de gemeente Bergen op Zoom uit de volgende zes gebiedscategorieën bestaat:  
 
Centra  
Hieronder valt de historische binnenstad van Bergen op Zoom. Deze wordt gekenmerkt door een historische opbouw 
met gebogen licht hellende straten begeleid door zeer fraaie gesloten gevelwanden van overwegend cultuurhistorisch 
waardevolle bebouwing. Ook het Dorpshart van Halsteren valt onder de gebiedscategorie centra. In dit gebied spelen 
de monumentale waarden van het raadhuis en de Martinuskerk en de beeldbepalende ligging op de kop van de 
Dorpsstraat een belangrijke rol. 
 
Lijnen  
Tot deze gebiedscategorie behoren stedelijke en landschappelijke lijnen die door hun ligging, historische context en/of 
bebouwingseigenschappen een bijzondere betekenis hebben. Hieronder vallen in Bergen op Zoom de spoorzone, 
stadsentrees (Rooseveltlaan en Wouwsestraatweg) en stedelijke linten (Antwerpsestraatweg, Halsterseweg en 
Zandstraat). In Halsteren en Lepelstraat zijn respectievelijk de dorpslinten Dorpsstraat en Kerkstraat de stedelijke 
lijnen. De landelijke linten vormen in het open agrarische gebied landschappelijke lijnen en het boslint Heimolen in het 
grootschalig bosgebied.  
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Woongebieden  
De woongebieden kennen een meer planmatige opzet met veelal geschakelde woningen in een blok- of 
strokenverkaveling. De verschillende woongebieden hebben doorgaans ieder hun eigen tijdsbeeld in 
stedenbouwkundige structuur  en bebouwingstypologie.  
 
Bedrijfs- en voorzieningenlocaties 
Tot deze gebiedscategorie behoren gebieden die een grote functionele samenhang kennen, bedrijfslocaties, 
kassengebieden en grootschalige zorgvoorzieningen. In de gemeente Bergen op Zoom zijn twee soorten 
bedrijfslocaties aan te wijzen. Ten eerste de omvangrijke industrieterreinen ingericht met een rationele verkaveling met 
vrijstaande grootschalige bedrijfspanden, zoals de Theodorushaven, Noordland en de Lage Meren. Daarnaast zijn er 
de kleinschalige bedrijventerreinen met een meer besloten ruimtelijk karakter. Deze liggen meer verspreid aan de 
noordzijde van de kern Bergen op Zoom en worden aan de noordzijde van Halsteren gerealiseerd. De grootschalige 
zorgvoorzieningen worden gekenmerkt door de zelfstandige en beeldbepalende ligging en de functionele samenhang. 
De bebouwingselementen hebben een eigen karakteristiek en de opbouw van de gebieden is gericht op de zorgfunctie 
ervan. Aan de noordzijde van het open agrarisch gebied is een kassengebied ingericht, hetgeen een specifieke 
ruimtelijke karakteristiek en uitstraling op de omgeving met zich meebrengt. 
 
Groen- en recreatievoorzieningen  
De gebiedscategorie groenvoorzieningen is onderverdeeld in ‘binnen stedelijke groenzones’, ‘de Kruisberg/landgoed 
De Beek’ en ‘sport, recreatie, campings en open parkgebieden’. De binnenstedelijke groenzones zijn gelegen tussen 
de planmatige uitbreidingswijken van de kern Bergen op Zoom. Deze gebieden hebben een multifunctionele betekenis 
als groene buffer, geledingszone tussen grote bebouwde gebieden, recreatieve ruimten en als plek voor solitair 
geplaatste verschillende voorzieningen zoals scholen, kerken, zorg- en sportvoorzieningen. De Kruisberg/landgoed De 
Beek te Halsteren vormt een cultuurhistorisch waardevol groengebied nabij de kern Halsteren, met een aantal 
monumentale boerderijen omgeven door weilanden. De sport, recreatie, campings en open parkgebieden liggen 
voornamelijk aan de randen van de bebouwde kernen. Campings en grootschalige recreatiegebieden liggen 
voornamelijk in het buitengebied.  
 
Buitengebied  
Het Buitengebied is opgedeeld in drie deelgebieden, Bosgebied/Landgoederenzone, Open agrarisch gebied en water- 
en natuurgebied. Het Bosgebied/Landgoederenzone wordt gekenmerkt door grootschalige boscomplexen en 
landgoederen met verspreid door het gebied solitaire bebouwing en recreatieve voorzieningen. Het open agrarisch 
gebied heeft een open ruimtelijke karakteristiek vormgegeven met weidegronden en akkerland. De bebouwing 
concentreert zich hoofdzakelijk in gedifferentieerde lintbebouwing en solitaire agrarische complexen verspreid door het 
gebied. Voor het water- en natuurgebied zijn hoofdzakelijk de natuurlijke waarden van belang en de aansluiting en 
overgang naar aangrenzende gebieden.  
 
Welstandsvrije gebieden  
Met de nieuwe woningwet hebben gemeenten de vrijheid wel of niet over te gaan tot het aanwijzen van welstandsvrije 
gebieden. Dat kan door een expliciet besluit van de gemeenteraad dan wel, meer impliciet, door het niet vaststellen 
van welstandsbeleid waardoor een toetsingskader ten behoeve van welstand ontbreekt en er in feite sprake is van een 
welstandvrije gemeente. 
Eenmaal vastgesteld beleid, zoals voor de gemeente Bergen op Zoom in 2004, door de raad is vastgesteld kan door 
de raad te allen tijde worden aangepast. 
Op 20 december 2006 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom bepaald dat het industriegebied 
Noordland/Theodorushaven, bij wijze van proef, gedurende 2 jaar welstandsvrij is. Op 26 april 2007 heeft de raad 
besloten ook twee kleinere woongebieden welstandsvrij te verklaren, te weten: de uitbreidingslocatie Bloemendaal 2 in 
de kern Lepelstraat en de locatie voor een aantal watervilla’s op de Bergse Plaat in de kern Bergen op Zoom.   
 
Welstandsniveaus  
In de ruimtelijke visie is een beschrijving en een ontwikkelingsrichting geschetst van de belangrijkste ruimtelijke 
eigenschappen van de gemeente Bergen op Zoom. De essentie van een gebiedsgericht welstandsbeleid is een 
zorgvuldige gebiedsdifferentiatie en een hierop afgestemd selectief beleid.  
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Met de vertaling naar welstandsniveaus wordt aangegeven in welke gebieden meer regulering is gewenst en in welke 
gebieden minder. In sommige gebieden moet de lat hoog liggen omdat de historische kwaliteit hierom vraagt. In andere 
gebieden wordt een extra inspanning gevraagd omdat het gebied extra bijdraagt aan het collectieve beeld. In bepaalde 
gebieden ligt de nadruk op de ontwikkelingskansen en op het creëren van nieuwe waarden, in andere gebieden is 
conformeren aan de bestaande eigenschappen de juiste toon. Ten slotte zijn er veel gebieden aan te wijzen waar de 
thematiek niet veel anders is als in andere (vergelijkbare) gebieden elders. Voor deze ‘neutrale’ gebieden gelden 
doorgaans min of meer universeel te noemen uitgangspunten en criteria, ook in de gemeente Bergen op Zoom. Voor 
deze categorie gebieden is het dan ook eenvoudiger om toetsingsgronden te standaardiseren.   
 
Voor ontwikkelingsgebieden zal vooralsnog geen uitwerking worden gemaakt. Welstandscriteria voor dergelijke 
gebieden kunnen namelijk niet worden opgesteld zonder dat er een concreet stedenbouwkundig plan aan ten 
grondslag ligt. Bij ontwikkelingsgebieden wordt dan ook verwezen naar gemaakte of te vervaardigen aanvullende 
stedenbouwkundige en/of beeldkwaliteitplannen, waarin vooraf welstandscriteria worden opgenomen in overleg met de 
welstandscommissie.   
 
Het vaststellen van het welstandsniveau is cruciaal geweest voor het opstellen van de welstandscriteria. Dit 
ambitieniveau bepaalt de aard en de intensiteit waarmee de bouwplannen aan de criteria zullen worden getoetst. 
Afhankelijk van het welstandsniveau worden de beoordelingsaspecten streng, kritisch, licht of niet gehanteerd. Op 
deze manier worden de gebiedseigen waarden met betrekking tot beeldkwaliteit doeltreffend beschermd en/of 
versterkt. Daarnaast dient het welstandsniveau aan te sluiten bij het gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de 
gewenste ontwikkelingen.  
 
Er wordt hierna gebruik gemaakt van de volgende vierdeling in welstandsniveaus:  
1. Cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden (extra bescherming gericht op consolidatie van de historische 

context)  
2. Bijzondere welstandsgebieden (extra inspanning tot voordeel van de ruimtelijke kwaliteit)  
3. Reguliere welstandsgebieden (normale inspanning met als uitgangspunt het handhaven van de basis kwaliteit)  
4. Welstandsvrije gebieden (hiervoor geldt geen welstandstoetsing)  
 
Cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden  
Cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden worden slechts aangewezen als er sprake is van zeer hoge 
cultuurhistorische, architectonische, landschappelijke en/of stedenbouwkundige kwaliteiten en het  gebied van cruciale 
betekenis is voor het totaalbeeld van de kernen en/of het landschap. In gebieden die cultuurhistorisch zeer waardevol 
zijn zal de WelstandMonumentenCommissie de welstandscriteria zeer nauwgezet toepassen gericht op het behoud 
van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle omgeving. De historische binnenstad van Bergen op Zoom heeft de 
status van een door het Rijk aangewezen beschermd stadsgezicht. De boerderijstrook (Kruisberg) Halsteren 
vertegenwoordigt samen met landgoed ‘De Beek’ een grote cultuurhistorische waarde evenals het dorpshart met het 
oude raadhuis en Martinuskerk. Beide gebieden hebben een cruciale betekenis in het ruimtelijk beeld van het dorp 
Halsteren.  
 
1. Beschermd stadsgezicht binnenstad Bergen op Zoom   
2. De Kruisberg/Landgoed ‘De Beek’  
3. Dorpshart Halsteren  
 
Bijzondere welstandsgebieden  
Onder dit niveau vallen de gebieden die om een zorgvuldige afstemming vragen van nieuwe bouwkundige ingrepen. 
Deze bijzondere welstandsgebieden hebben bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke, stedenbouwkundige of 
architectonische karakteristieken, waarbij nieuwe ingrepen extra zorgvuldig beoordeeld dienen te worden. Per 
bijzonder welstandsgebied is een afweging gemaakt of het welstandsbeleid hierin behoudend moet zijn dan wel dient 
te streven naar vernieuwing. Bijzondere welstandsgebieden met een behoudende insteek verdragen in beginsel geen 
verandering, vernieuwing of afwijking van de bestaande karakteristiek. Het welstandsbeleid in deze gebieden is gericht 
op behoud of herstel van waardevolle elementen en structuren, met de mogelijkheid om gericht nieuwe elementen toe 
te voegen ter versterking van de karakteristiek.   
Bijzondere welstandsgebieden waarin het welstandsbeleid gericht is op vernieuwing verdragen in beginsel wel 
verandering, vernieuwing of afwijking van de bestaande karakteristiek. Met het welstandsbeleid in deze gebieden wordt 
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gestreefd naar vernieuwing los van de bestaande omgeving en karakteristieken ten behoeve van nieuwe structuren en 
uitstraling. Ook bij nieuw te ontwikkelen gebieden is een bijzondere karakteristiek gewenst. In geval van nieuwe 
ontwikkelingen voert de gemeente een actief stedenbouwkundig en/of landschapsbeleid. Onder de op vernieuwing 
gerichte bijzondere welstandsgebieden vallen de spoorzone, de stadsentrees en de stedelijke linten van Bergen op 
Zoom. Bijzondere welstandsgebieden gericht op behoud van de bestaande context zijn de dorpslinten, landelijke linten, 
Oude dorpskern Nieuw-Borgvliet, Vondellaan e.o., Wederopbouw Gageldonk 1950, Vrederust, binnenstedelijke 
groenzones, Bosgebied/Landgoederenzone en het open agrarisch gebied.   
 
Vernieuwend  
4. Spoorzone  
5. Stadsentrees  
6. Stedelijke linten  
 
Behoudend  
7. Dorpslinten  
8. Landelijke linten  
9. Oude dorpskern Nieuw-Borgvliet   
10. Vondellaan e.o.  
11. Wederopbouw Gageldonk 1950  
12. Vrederust  
13. Binnenstedelijke groenzones  
14. Bosgebied/Landgoederenzone  
15. Open agrarisch gebied  
 
Reguliere welstandsgebieden  
In Bergen op Zoom zijn een aantal gebieden aan gewezen als reguliere welstandsgebieden. De ruimtelijk kwaliteit en 
het welstandstoezicht hebben in deze gebieden als uitgangspunt het handhaven van de basiskwaliteit. Deze gebieden 
kunnen afwijkingen van de bestaande ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur van de gebouwen zonder al 
te veel problemen verdragen. De welstandscriteria beschrijven daarom voornamelijk de basiskwaliteiten van deze 
gebieden. Voor Bergen op Zoom betreft dit hoofdzakelijk alle planmatige woonwijken, industrie en bedrijventerreinen 
en alle sport-, camping en recreatieterreinen en open parkgebieden. Binnen de woonwijken is daarbij een clustering 
aangebracht gebaseerd op de verschillende bouwperiodes.  
 
16. Boslint Heimolen e.o.  
17. Halsteren zuidoost  
18. Woningbouw bouwperiode 1945 - 1960  
19. Planmatige woningbouw (Hoog - laag)  
20. Woonervencultuur / introverte woongebieden  
21. Recente woonwijken  
22. Grootschalige zorgvoorzieningen  
23. Industrieterrein Lage Meren  
24. Bedrijventerreinen  
25. Kassengebied  
26. Sport, recreatie, campings en open parkgebieden  
27. Woonwagengebieden 
 
Welstandsvrije gebieden  
Welstandsvrije gebieden zijn volgens artikel 12 van de Woningwet, gebieden die uit oogpunt van bescherming van de 
visuele kwaliteit als ongevoelig kunnen worden aangemerkt. In deze gebieden worden bouwaanvragen dan ook niet 
getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. De gemeenteraad heeft op 20 december 2006 in het kader van de 
evaluatie van het welstandsbeleid besloten om bij wijze van proef gedurende 2 jaar het industrieterrein 
Noordland/Theodorushaven aan te wijzen als welstandsvrij gebied. Na die 2 jaar zal aan de hand van een evaluatie 
besloten worden om deze proef al dan niet voort te zetten c.q. gebied definitief als welstandsvrij te verklaren. Ook twee 
woongebieden, Bloemendaal 2 te Lepelstraat en de locatie voor watervilla’s op de Bergse Plaat zijn door de raad 
welstandsvrij verklaard.   
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28. Industrieterrein Noordland/Theodorushaven  
29. Bloemendaal 2 te Lepelstraat; watervilla’s Bergse Plaat te Bergen op Zoom 
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2.3.1 BESCHERMD STADSGEZICHT BINNENSTAD BERGEN OP ZOOM  
 
De binnenstad van Bergen op Zoom inclusief de Negentiende eeuwse schil is een cultuurhistorisch zeer waardevol 
gebied, waarbij het welstandsbeleid gericht is op het behoud van de aanwezige bebouwingskarakteristieken. Vanwege 
de beschermde status van de binnenstad als beschermd stadsgezicht,  is hiervoor een separaat beeldkwaliteitplan 
(januari 2003) opgesteld waarin richtlijnen voor bebouwing zijn opgenomen. 
 
Formeel heeft het beeldkwaliteit de status van beleidsnota met beleidsregels. Het beeldkwaliteitplan vormt hiermee een 
belangrijk beoordelingskader voor de WelstandMonumentenCommissie. 
 
Omdat het beeldkwaliteitplan inhoudelijk uitstekend voldoet en is vastgesteld conform de procedures die ook voor de 
welstandsnota gelden (burgers hebben  gelegenheid gehad een zienswijze in te dienen en het plan is uiteindelijk 
vastgesteld door de gemeenteraad) krijgen de richtlijnen in het beeldkwaliteitplan met het vaststellen van deze 
welstandsnota de status van welstandscriteria conform artikel 12a van de Woningwet. Formeel betekent dit dat de 
richtlijnen uit het beeldkwaliteitplan als welstandscriteria onderdeel zijn van deze welstandsnota. 
 
Welstandsniveau 
De binnenstad is een cultuurhistorisch zeer waardevol gebied, waarbij het welstandsbeleid gericht is op het behoud 
van de aanwezige bebouwingskarakteristieken. 
 
Welstandscriteria  
Bij de beoordeling of een bouwwerk in de binnenstad voldoet aan redelijke eisen van welstand dient het 
beeldkwaliteitplan als beoordelingskader. In hoofdstuk 3 van het beeldkwaliteitplan zijn per deelgebied 
bebouwingsrichtlijnen geformuleerd. Deze richtlijnen komen voort uit een analyse van de bestaande karakteristieken 
en het gewenste beeld. Deze richtlijnen vormen de welstandscriteria aan de hand waarvan de welstandscommissie 
een bouwplan zal beoordelen. De criteria dienen altijd in samenhang met de in het beeldkwaliteitplan behandelde 
beschrijvingen en beleidsrichting van de binnenstad of het betreffende deelgebied gehanteerd te worden. Voor 
reclame, winkelluifels en rolluiken zijn, aanvullend op de in deze welstandsnota opgenomen criteria, ook in het 
beeldkwaliteitplan criteria in de vorm van richtlijnen opgenomen.  
 
Het beeldkwaliteitplan geeft bebouwingsrichtlijnen voor de totale bebouwing van de binnenstad. Een uitzondering zijn 
de kleine 900 monumenten die de stad telt. Om ook hiervoor transparante restauratierichtlijnen toe te passen zal ook 
duidelijk worden wat de reikwijdte is voor de monumentencommissie bij restauratieprojecten van deze monumenten. 
Deze restauratierichtlijnen zijn als bijlage toegevoegd aan de nota en het reglement van orde.   
 
Aanvullende richtlijnen naar aanleiding van de herzieningen in 2006 en 2008 
Met de evaluatie in 2006 en 2008 zijn enkele wenselijke aanvullingen op het vastgestelde beeldkwaliteitplan naar voren 
gekomen. Deze hebben betrekking op het puienbeleid, uitgiftevensters, zonwering, markiezen, kappen en kunststof 
materialen.  
 
1. Richtlijnen ten aanzien van het puienbeleid  
Aanvullend op de bestaande richtlijnen in hoofdstuk 3 van het beeldkwaliteitplan gelden tevens onderstaande 
richtlijnen voor het (ver)bouwen in de binnenstad:  
- De deuropening tot de winkel mag niet breder zijn dan een derde van gevelbreedte die tot de winkel behoord.   
- De toe te passen borstwering moet een minimale hoogte hebben van 30 cm gerekend vanaf het maaiveld.  
 
2. Richtlijnen ten aanzien van zogenaamde uitgiftevensters  
Regelmatig komen verzoeken binnen voor het realiseren van zogenaamde uitgiftevensters bij voornamelijk de ‘zachte’ 
horecagelegenheden.  
Uitgangspunt bij de welstandsbeoordeling van dergelijke uitgiftevensters is dat het venster onderdeel uit moet maken 
van het ontwerp van de gevel.  
Een toevoeging niet behorend tot het ontwerp moet geweigerd worden aangezien dit de visuele uitstraling van het 
gevelbeeld uit evenwicht brengt.   
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3. Richtlijnen ten aanzien van zonneschermen en markiezen  
Een van de onderdelen van de richtlijnen voor de bebouwing is zonneschermen en markiezen. 
Aangezien zogenaamde screens een steeds meer oprukkend alternatief voor zonwering moeten ook deze screens 
voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld in bijlage 3 van het beeldkwaliteitplan Binnenstad. 
 
4. Richtlijnen ten aanzien van kappen
Er is een tendens om in de binnenstad uitbreidingen aan de achterzijde van bestaande gebouwen steeds vaker plat af 
te dekken. Zeker in het geval het aanzienlijke uitbreidingen betreft heeft dit tot gevolg dat er een landschap van platte 
daken ontstaat. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Daarom dienen in het gebied van het beschermd stadsgezicht, in 
beginsel, alle bijgebouwen met een oppervlakte van meer dan 15 m2 met een kap afgedekt te worden. 
 
5. Richtlijnen ten aanzien van kunststofmaterialen
Er is sprake van een toenemende behoefte aan het gebruik van kunststof materialen, zoals kunststof kozijnen, 
boeiboorden of gevelbeschieting. Aanvankelijk was de welstandsmonumentencommissie van mening dat dit in het 
gebied van het beschermd stadsgezicht absoluut onaanvaardbaar was. De commissie constateert echter ook een 
steeds voortgaande ontwikkeling in die materialen, een ontwikkeling in stijgende lijn. Dat betekent dat het toepassen 
van kunststof kozijnen en andere (gevel)elementen in het gebied van het beschermd stadsgezicht thans in principe 
aanvaardbaar wordt geacht mits het materiaal op een juiste wijze is geprofileerd en gedetailleerd. Het toe te passen 
materiaal dient te allen tijde ter beoordeling aan de welstandsmonumentencommissie  te worden voorgelegd.  
Het toepassen van kunststof materialen aan beschermde Rijks- of gemeentelijke monumenten en beeldbepalende 
panden blijft onaanvaardbaar. 
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2.3.2 DE KRUISBERG/LANDGOED ‘DE BEEK’  
 
Gebiedsbeschrijving  
Het gebied ‘De Kruisberg/Landgoed ‘De Beek’ was van oorsprong aan de oostkant van Halsteren gesitueerd als 
Landgoed met een aantal vrijstaande boerderijen aan de Kruisberg. In de loop van de tijd is de kern Halsteren rondom 
het gebied verder uitgebreid waardoor het tegenwoordig ingesloten ligt tussen de planmatige woonwijken. Hiermee 
vormt De Kruisberg/Landgoed ‘De Beek’ een groene oase in het hart van Halsteren die aan de oostkant wordt 
begrensd door de Steenbergseweg en de woonwijken ‘De Schans’ en ‘Rode Schouw’. Aan de westzijde ligt het 
psychiatrisch centrum ‘De Viersprong’ en woonwijk ‘De Beek’ en aan de noordzijde is het sportpark ‘De Beek’ 
gesitueerd.   
 
Het gebied is opgebouwd uit twee ruimtelijk verschillende zones. Landgoed ‘De Beek’ vormt aan weerszijden van de 
Beeklaan een besloten, bosrijk gebied. Op het landgoed staan een in circa 1890 gebouwde villa, een koetshuis en een 
boerderij met schuur. Deze schuur is een gemeentelijk monument en heeft als naam ‘Hof van Ram’. Naast de boerderij 
(die behoorlijk is verbouwd) staat nog een woning. Het landgoed is toebedeeld met een hertenkamp annex 
kinderboerderij. In het bos staat nog een authentieke boswachterwoning met een rieten kap. Aan de noord zijde van 
het bos staat een voormalig jeugdhuis met dienstwoning, ‘Samarbete’ genaamd. Om deze rijksmonumentale 
bebouwingsgroep ligt een grote tuin in Engelse Landschapsstijl met een aantal monumentale beuken- en eikenlanen. 
Zuidelijk hiervan zijn aan de westkant van Kruisberg drie boerderijen, allen rijksmonument, gesitueerd. Deze worden 
omgeven door kleinschalig bouw- en weiland met verspreid enkele houtwallen. Dit gedeelte heeft een open 
karakteristiek waardoor de bebouwing vanaf de Steenbergseweg zichtbaar is.  
 
De monumentale boerderijen vormen een zeer fraai ensemble van een woonhuis met één of meerdere schuren en 
bijgebouwen. De woonhuizen van de boerderijen zijn opgebouwd uit metselwerk van ijsselsteen of baksteen en een 
zadeldak (met wolfseinden) bedekt met Hollandse pannen. Er is sprake van fraaie detailleringen met zesruitsramen 
met luiken en jaarankers. De schuren zijn grootschaliger, zowel vrijstaand als direct achter het woonhuis gesitueerd, en 
opgebouwd uit metselwerk van aardkleurige baksteen en een rieten wolfdak. Het landhuis ‘De Beek’ met bijbehorend 
koetshuis is in 1890 gebouwd in Victoriaanse stijl, voorzien van zeer fraaie detailleringen en ornamenten in de vorm 
van overstekende dakvlakken, sierspant, torentje met sierijzer en een gedecoreerde houten veranda. De gevels zijn wit 
gepleisterd met een grijze plint, de dakvlakken zijn bedekt met leien.    
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Met de realisatie van de woonwijk ‘De Schans’ is de boerderijenstrook samen met landgoed ‘De Beek’ centraal in 
Halsteren komen te liggen. Het gebied vormt hiermee een groene enclave die vanwege het cultuurhistorisch 
waardevolle karakter en prominente ligging in belangrijke mate bijdraagt aan het beeld en landelijke uitstraling van het 
dorp. Het welstandsbeleid is in dit gebied dan ook gericht op het behouden van de cultuurhistorische waarde van de 
zeer fraaie monumentale bebouwing in een autonome groene omgeving centraal in Halsteren. Hierbij zijn alle 
benoemde beoordelingsaspecten van even groot belang. Gevoeligheden voor dit gebied liggen voornamelijk in de 
verstoring van de aanwezige landschappelijke omgeving en groenstructuren door verdichting van bebouwing en in 
afbreuk aan het cultuurhistorisch waardevolle bebouwingsensemble door contextloze bouwwerken en bouwstijlen.  
 
Welstandsniveau  
De kruisberg/Landgoed ‘De Beek’ is een cultuurhistorisch zeer waardevol gebied, waarbij het welstandsbeleid gericht 
is op het behoud van de aanwezige bebouwings- en landschapskarakteristieken.   
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van een positionering afgestemd op het ensemble van bebouwingselementen waartoe het 

bouwwerk behoort.  

 23



- Relatie met landschappelijke omgeving en groenstructuren door natuurlijke vormgeving van erfafscheidingen 
is wenselijk.  

 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal alsmede dakvorm en –richting van de bebouwing aan het ensemble van 

bebouwingselementen waartoe het bouwwerk behoort.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Aanwezige cultuurhistorisch waardevolle architectuurbeeld van bebouwing en ensembles respecteren en bij 

nieuwbouw interpreteren.  
- Respecteren van oorspronkelijke gevelindeling.  
- Respecteren van karakteristieke geveldetailleringen en ornamenten.  
 
Kleur en materiaal  
- Metselwerk van ijsselsteen of aardkleurig baksteen respecteren.  
- Toegepaste stucwerk respecteren.   
- Dakbedekking van Hollandse pannen, leien of riet respecteren.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
 

 24



2.3.3 DORPSHART HALSTEREN  
 
Gebiedsbeschrijving  
Op de kop van de Dorpsstraat is het deelgebied Dorpshart Halsteren gelegen. Dit deelgebied is de plaats waar de 
eertijds uitgedunde agrarische nederzetting zich vanaf 1300 concentreerde rond de huidige Nederlands-hervormde 
Martinuskerk, later met het raadhuis (1633). Het deelgebied wordt begrensd door de spie gevormd door de Kromstraat, 
de Dorpsstraat en de Algemene begraafplaats. Het is gelegen op sterk hellend terrein op de overgang van de 
Brabantse Wal naar de zeekleipolders Oud en Nieuw Beijmoerpolder.  
 
Het bebouwingsbeeld wordt gedomineerd door het raadhuis met daarachter de kerk op de zuidelijke punt van de spie. 
Het raadhuis is alzijdig en opgebouwd uit 2 bouwlagen met een samengesteld zadeldak van leisteen en een zeskantig 
traptorentje met spits. De gevel is een trapgevel opgetrokken uit baksteen met natuurstenen speklagen, natuurstenen 
kozijnen met onderluiken en een bordes met een trap. De Gotische Martinuskerk heeft een noordwest oriëntatie en is 
opgebouwd uit baksteen met natuurstenen hoekstenen en een samengesteld dak van leisteen. Aan de westkant is de 
kerktoren ingekapseld door hoog opgaande boombeplanting. De aan deze zijde gelegen Kromstraat krijgt hierdoor en 
door de gemetselde kerkmuur en gesloten gevelwand een besloten karakteristiek. Die kerkmuur vormt tevens de 
achtergevel van een aldaar aanwezige woning.  
 
Langs de Kromstraat en Dorpsstraat zijn enkele kleinschalige geschakelde en vrijstaande woningen overwegend in de 
voorgevellijn gepositioneerd, direct aan het trottoir. De architectuur wordt overwegend bepaald door één bouwlaag en 
een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg afgewisseld met enkele kopgevels. De gevelopbouw wordt  
gekenmerkt door een verticale geleding in de gevelwanden van individueel duidelijk herkenbare gevels. Deze zijn 
veelal opgebouwd uit aardkleurig metselwerk, op sommige plaatsen gepleisterd en dakbedekking van donkere of rode 
dakpannen.  
 
Op het middenterrein van het straatje het Mussengevecht, achter de Martinuskerk, bevinden zich eenvoudige 
arbeiderswoningen die volledig zijn verbouwd en uitgebreid. De Martinuskerk is een rijksmonument dat niet op de 
beeldkaart is aangegeven.  
Het kerkhof nabij de Dorpsstraat is een bijzondere rustplaats waar flora en fauna een bijzondere plaats innemen en 
waar zich een oude kerkmuur en dodenhuisje bevinden.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Door het monumentale karakter van de bebouwing en de ligging op de kop van de Dorpsstraat is het Dorpshart 
beeldbepalend voor de kern Halsteren. Welstandsbeleid dient er dan ook op gericht te zijn het cultuurhistorisch zeer 
waardevolle karakter van dit gebied en de monumentale bebouwing daarin te behouden.  
Hierbij zijn alle benoemde beoordelingsaspecten van even groot belang.  
 
Welstandsniveau  
Het dorpshart Halsteren is door de monumentale bebouwing en omgeving en de betekenis voor Halsteren 
aangewezen als een cultuurhistorisch zeer waardevol welstandsgebied.   
 
Welstandcriteria  
 
Situering  
 
- Respecteren van de herkenbare autonome situering van het gebied tussen de bebouwde gebieden van 

Halsteren.  
- Oriëntatie vanuit aangrenzende gebieden door middel van zichtlijnen respecteren.  
- Interpreteren van de gevarieerde positionering en oriëntatie van bebouwingselementen.  
 
Massa en vorm  
 
- Interpreteren van de maat en schaal alsmede dakvorm en –richting van de bebouwing in de directe omgeving 

(m.a.w. maat en schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
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Gevelkarakteristiek  
 
- Aanwezige cultuurhistorisch waardevolle architectuurbeeld van bebouwing en ensembles respecteren en bij 

nieuwbouw interpreteren.  
- Interpreteren van diversiteit in straatbeeld door individuele vormgeving en architectonisch verschil met de 

belendende woning.    
- Respecteren van oorspronkelijke gevelindeling.  
- Respecteren van karakteristieke geveldetailleringen, ornamenten en materialen.  
 
Kleur en materiaal  
 
- Metselwerk in donkere of lichte aardkleurige baksteen, natuursteen of siermetselwerk respecteren   
- Dakbedekking van leisteen, donkere of rode dakpannen respecteren.  
 
Overige  
 
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.4 SPOORZONE  
 
Gebiedsbeschrijving  
De spoorzone vormt de entree van de stad over het spoor. Het traject ligt overwegend op maaiveldniveau en door het 
beperkte aantal kruisingsmogelijkheden is de spoorzone tevens een sterke fysieke barrière in het stedelijke gebied. Het 
spoor loopt vanuit het buitengebied bij De Zanderijen langs de waterloop de Zoom en vervolgens langs de Parallelweg 
via de Augustapolder weer het buitengebied in.  
 
Parallel aan het Oude Zoompad loopt het spoor langs het bedrijventerrein De lage Meren, de Linie, sportpark Meilust 
en het naastgelegen volkstuinencomplex Bommesee. De bebouwing langs het spoor voegt zich naar het beeld van 
deze terreinen. Opvallend is dat veel van de achterzijden van de bedrijfsbebouwing gekeerd zijn naar het spoor. 
Ondanks het feit dat de ontsluitingsweg Wattweg zuidelijk parallel aan het spoor loopt, is ook hier de oriëntatie van de 
langsliggende bedrijfsbebouwing van het spoor afgekeerd. De verschillende bedrijfsbebouwing bestaat overwegend uit 
grootschalige volumes van één en twee bouwlagen met een flauw hellende kap of plat dak. De toepassing van 
materialen en kleur is vergelijkbaar met die van een willekeurig bedrijventerrein elders. Bij de gebruikte materialen 
overheersen de plaatmaterialen voor de gevels in vooral grijze en lichte kleuren. Bij de meer representatieve (delen 
van de) bedrijfsbebouwing is er sprake van een grote variatie aan toegepaste kleuren, die onderling sterk met elkaar 
concurreren en contrasteren.  
 
Het middendeel van de spoorzone begint noordelijk bij de kruising met de Wouwsestraatweg en het Anton van 
Duinkerkenpark en loopt tot de Rooseveltlaan. De spoorzone vormt hier de scheiding tussen het historische 
stadscentrum enerzijds en de woonwijk Gageldonk-west anderzijds. Door de verbreding van de spoorzone ten 
behoeve van het stationsemplacement en de parkeervoorziening voor stadsbussen, is de barrièrewerking in ruimtelijke 
maar vooral visuele zin hier sterk aanwezig. De enigszins ongestructureerde inrichting van dit gebied, kenmerkend 
voor spoorwegemplacementen, zorgt voor een rommelig beeld van de openbare ruimte.   
 
Het gebied langs de Parallelweg vormt het daadwerkelijke stationsgebied binnen de gehele spoorzone. De bebouwing 
bestaat uit het stationscomplex en de bebouwing behorende bij het emplacement. Het station ligt aan de rand van het 
historische centrum aan het eind van de route Grote Markt -Stationsplein. De meeste bebouwing bestaat uit één en 
hoogstens twee bouwlagen en heeft een duidelijk utilitaire vormgeving. Door het verschil in vormgeving van het 
stationsgebouw enerzijds en de historische bebouwing aan de overkant van de Zuid-Oost Singel, wordt het contrast 
tussen beide gebieden versterkt.  
 
Richting de Rooseveltlaan ligt naast de spoorzone een gebied met kantoren en sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen waaronder het politiebureau, de GGD en het arbeidsbureau. Deze grootschalige bebouwing is 
gedifferentieerd wat betreft massa, hoogte (zo’n vier tot zes lagen), architectuur en vormgeving. De kantoorbebouwing 
is primair georiënteerd op de Jacob Obrechtlaan, maar toont door de alzijdige vormgeving van de kantoren toch een 
verzorgd bebouwingsbeeld richting het spoor.  
 
Aan de oostzijde van het middendeel ligt de woonwijk Gageldonk. De Parallelweg met aanliggende bebouwing wordt 
hier door een brede groenstrook met bomenrijen gescheiden van het spoorwegemplacement. De bebouwing aan de 
Parallelweg bestaat uit overwegend woonblokken evenwijdig gesitueerd aan de straat. De woonbebouwing bestaat uit 
woningrijen van één en twee bouwlagen met verdieping onder de kap. Meest voorkomende dakvormen zijn de 
mansardekap en het zadeldak, waarbij de richting die van de bebouwing volgt. Aan het zuidelijke eind van de 
Parallelstraat bij de Rooseveltlaan staat de opvallende watertoren. Dit Rijksbeschermde monument is van veraf 
zichtbaar en heeft een belangrijke functie als herkenningspunt voor het omliggende stedelijke gebied.  
 
Het derde deel van de spoorzone ligt tussen de Rooseveltlaan en de Augustapolder. Aan weerszijden van het spoor 
liggen hier enkele woonwijken en enige bedrijfsmatige bebouwing langs het spoor. Ter plekke van de kruising van de 
spoorzone met het stedelijke lint de Antwerpsestraatweg, ligt de spoorlijn verdiept. Deze verdieping begint al ter hoogte 
van de kruising met de Rooseveltlaan. De bermen en naastgelegen groenstroken zorgen hier voor een groen en 
besloten karakter, waarbij de woonbebouwing goed afgeschermd wordt, maar de inrichting van de openbare ruimte 
rommelig en onverzorgd toont. Zuidelijk van de kruising met de Antwerpsestraat markeert een woontoren de stadsrand 
en de overgang naar het in aanbouw zijnde woongebied De Markiezaten en de Augustapolder. De kleinschalige 
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Augustapolder vormt de overgang van het stedelijke woongebied naar het buitengebied. De situering van 
woonbebouwing in de naastgelegen woonwijk Langeweg is gedifferentieerder. In plaats van woonblokken evenwijdig 
aan de spoorzone is de verkaveling hier op een speelse manier toegepast, kenmerkend voor het tijdsbeeld van de 
woonervencultuur. Hierdoor ligt een groot deel van de woonbebouwing met de achterkanten naar de spoorzone toe, 
met alle implicaties van dien.  
 
Opvallend is dat het spoor in het buitengebied de Brabantse wal doorbreekt waardoor vanaf het spoor fraaie zichtlijnen 
over het buitengebied aanwezig zijn.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De spoorzone vormt de entree van Bergen op Zoom over het spoor en is daarmee een van de eerste visitekaartjes van 
de stad. Deze zone wordt veelal gekenmerkt door storende achterkantsituaties en dissonante (toevoegingen aan) 
bebouwing en een onverzorgde openbare ruimte. Het is van belang om te streven naar een verzorgd, samenhangend 
en op de spoorzone georiënteerd gevelbeeld. Het welstandsbeleid is er dan ook op gericht achterkantsituaties te 
voorkomen door rekening te houden met de positionering en oriëntatie van nieuwbouw. Ook aan de randen van de 
kampeerterreinen is in de loop van de jaren veelal een rommelig en onverzorgd beeld ontstaan. Bouwplannen aan de 
randen van aangrenzende wijken, bedrijventerreinen en kampeerterreinen dienen daarom welstandshalve met extra 
zorg te worden beoordeeld op kleur- en materiaalgebruik en toevoegingen aan dak- en gevelvlak. Daarnaast moet 
gestreefd worden naar passende invulling op stedenbouwkundig geëigende situaties en architectuur gericht op het 
versterken van de entreefunctie van de spoorzone.     
 
Voor de spoorzone hebben de gemeente Bergen op Zoom en NS Vastgoed een Nota van Uitgangspunten opgesteld. 
Deze nota vormt de basis voor een projectvoorstel die nader uitgewerkt kan worden.  
 
Welstandsniveau  
De spoorzone is door zijn bijzondere betekenis, representatieve functie en ligging aangewezen als bijzonder 
welstandsgebied gericht op vernieuwing met betrekking tot uitstraling en beeldvorming vanaf het spoor.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Bij welstandsbeoordeling van bouwplannen gelden naast onderstaande welstandscriteria ook altijd de welstandscriteria 
zoals opgenomen in de uitwerking van het aangrenzende gebied waar het bouwplan betrekking op heeft. Bij 
conflictsituaties prevaleren de criteria van het aangrenzende gebied waar het bouwplan betrekking op heeft.  
 
Situering  
- Voorkomen/ afzwakken van de autonome ligging en barrièrewerking van de spoorzone.  
- Respecteren/versterken van de aanwezige zichtlijnen over het spoor, zorgt voor relatie tussen oost en 

westzijde van het spoor.  
- Bij (vervangende) nieuwbouw in en rondom het stationsgebied is, met respect voor de stedenbouwkundige 

context van de binnenstad en Oud Oost, afwijken/vernieuwen van de verkaveling, positie en oriëntatie 
mogelijk en op stedenbouwkundig geëigende locaties zelfs wenselijk.  

- Indien er sprake is van clustering van gebouwen en bouwwerken respecteren van de bestaande 
stedenbouwkundige opzet.  

- Respecteren van ruimtevorming door gevelwanden.  
- Respecteren  van pluriform karakter met solitair gepositioneerde kantoorpanden en voorzieningen. Alzijdige 

oriëntatie van bebouwing is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal van bebouwing afgestemd op profiel van het spoor.  
- Interpreteren van dakvorm en –richting van de bebouwing in de directe omgeving.  
- Herkenbaarheid van individuele gevels en panden in het totale gevelbeeld interpreteren.  
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- Interpreteren van nieuwbouw vormgegeven als een compacte, op zichzelf staande hoofdmassa. Indien er 
sprake is van samenhangende clustering van gebouwen en bouwwerken respecteren van de massa en vorm 
van het hoofdgebouw.  

- Accentuering van stedenbouwkundig geëigende situaties is wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Bij (vervangende) nieuwbouw in en rondom het stationsgebied is, met respect voor de architectonische 

context van de binnenstad en Oud Oost, afwijken/vernieuwen van de gevelkarakteristiek mogelijk en op 
stedenbouwkundig geëigende locaties zelfs wenselijk.  

- Oriëntatie van de voorgevel gericht op het spoor en/of de belangrijkste openbare ruimte respecteren. 
Voorkomen van achterkantsituaties aan het spoor.  

- Alzijdige geveloriëntatie van gebouwen respecteren. Hierdoor is aandacht en zorg voor de vormgeving van 
alle gevels wenselijk.  

- Representatieve en eigentijdse architectuur is wenselijk.   
- Interpreteren van diversiteit in straatbeeld door individuele vormgeving en architectonisch verschil met de 

belendende bebouwing.    
 
Kleur en materiaal  
- Bij verbouwingen of renovatie dient men aan te sluiten op de detaillering, kleur en materiaalgebruik van de 

oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing.  
- Bij (vervangende) nieuwbouw, verbouwingen of renovatie is afwijken/vernieuwen van de detaillering, kleur en 

materiaalgebruik van de oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing mogelijk en op stedenbouwkundig 
geëigende locaties zelfs wenselijk.  

- Uitsluiten van het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.5 STADSENTREES  
 
Gebiedsbeschrijving  
De Rooseveltlaan en de Wouwsestraatweg vormen de belangrijkste entrees van de stad Bergen op Zoom.   
 
Rooseveltlaan  
De Rooseveltlaan loopt vanaf de Rijksweg A58 tot het stadscentrum en is de belangrijkste stadsentree van Bergen op 
Zoom met de watertoren als oriëntatiepunt in de as van de weg. De watertoren is een rijksmonument. De 
verkeersfunctie overheerst in het straatbeeld. Het straatprofiel bestaat uit twee door een middenberm gescheiden 
rijbanen geflankeerd door groenstroken met bomenrijen, vrijliggende fietspaden en trottoirs. Het gedeelte tussen de 
Rijksweg en de rotonde heeft door de aangrenzende groengebieden en de bomenrijen een overwegend groen 
karakter. De rotonde met opgaande begroeiing vormt een visuele barrière in de stadsentree. Vanaf de rotonde heeft 
het straatbeeld door het vrijwel ontbreken van voortuinen en bomenrijen een steniger karakter.  
 
De bebouwing is gedifferentieerd voor wat betreft bebouwingsdichtheid, vormgeving, massa, hoogte en oriëntatie. 
Nabij de Rijksweg zijn voornamelijk vrijstaande grootschalige bebouwingselementen gesitueerd in een groene setting. 
Centraal aan de Rooseveltlaan staan twee portiekflats van vijf bouwlagen evenwijdig aan de straat. De overige 
bebouwing bestaat uit geschakelde en twee-onder-één-kap woningen van twee of drie bouwlagen met flauw hellend 
zadeldak of platdak. Een aantal woonblokken is georiënteerd op de aangrenzende woonwijken en daardoor met de 
achterzijde naar de Rooseveltlaan gericht. Op deze plaatsen ontstaat door verschillende erfafscheidingen en materiaal- 
en kleurgebruik een rommelig gevelbeeld. Dit doet samen met het beperkte bouwvolume van de eengezinswoningen 
en het ontbreken van een eenduidige en verzorgde inrichting van de openbare ruimte, waarin gebruik wordt gemaakt 
van de zichtlijn naar de watertoren, geen recht aan de status van stadsentree van de Rooseveltlaan. De gevelwanden 
rondom Plein 13 en langs de J. Obrechtlaan aan de westzijde van het spoor zijn gesloten en opgebouwd uit vrijstaande 
grootschalige bebouwingselementen van 5 à 6 bouwlagen die zorgen voor begeleiding van de entree naar het centrum 
van de stad.    
 
Wouwsestraatweg  
De Wouwsestraatweg vormt van oudsher de toegang tot Bergen op Zoom vanuit de richting Roosendaal. Deze 
stadsentree begint bij het A58 knooppunt Zoomland en loopt over de Wouwsestraatweg tot de Bredasestraat net over 
de spoorlijn bij het Anton van Duinkerkenpark. Het straatprofiel is ruim opgezet, ingericht met een geasfalteerde rijbaan 
aan weerszijden begeleid door een groenstrook met laanbeplanting, een fietspad, een trottoir en aan het begin een 
parallelweg. Aan de oostkant wordt het beeld en de oriëntatie sterk beïnvloed/beëindigd door de aanwezigheid van het 
knooppunt Zoomland. Tevens heeft het geknikte straatverloop tot gevolg dat de oriëntatie naar het centrum van de 
stad wordt bemoeilijkt. Opvallend daarbij is de reclamezuil in het hart van de straat.  
 
De stedenbouwkundige structuur wordt bepaald door gevarieerde gevelwanden. Aan de noordoostkant is straatbeeld 
open, opgebouwd uit vrijstaande grootschalige kantoren en bedrijfspanden in verschillende bebouwingdichtheden, 
verspringend ten opzichte van de voorgevellijn gepositioneerd, met een wisselende oriëntatie. De bouwmassa en -
hoogte alsmede vormgeving van de bebouwingselementen is gedifferentieerd. De overige gevelwanden zijn gesloten 
met voornamelijk geschakelde en soms vrijstaande woningen, gepositioneerd in de voorgevellijn direct aan het trottoir. 
Deze woningen zijn opgebouwd uit één of twee bouwlagen met een plat dak of zadeldak met de noklijn evenwijdig aan 
de straat. De bouwstijl is gevarieerd, in het meest westelijke gedeelte hoofdzakelijk traditionalistische baksteen 
architectuur met een sterke verticale gevelgeleding door uitstekende gemetselde penanten en verticale 
gevelopeningen met schuiframen en bovenlichten.  De detaillering is fraai in de vorm van daklijsten met gootklossen, 
rolbogen met sluitstenen, speklagen en gestuukte plinten. Het materiaalgebruik is vrij uniform en bestaat veelal uit 
aardkleurig metselwerk en een dakbedekking van donkere of rode dakpannen.   
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De Rooseveltlaan en de Wouwsestraatweg vormen de belangrijkste entrees van de stad Bergen op Zoom. De 
ruimtelijke karakteristiek van deze straten doet slechts in beperkte mate recht aan de functie van stadsentree en de 
daarbij passende uitstraling. De gevelwanden zijn beperkt wandvormend, op een aantal plaatsen is de bebouwing met 
de achterzijde op de straat georiënteerd en te kleinschalig uitgevoerd. Daarnaast worden zichtlijnen onderbroken 

 30



waardoor de oriëntatie wordt bemoeilijkt. Het is van belang om bij toekomstige ontwikkelingen te streven naar 
begeleidende gevelwanden, passend in het profiel van de straat, die zorgen voor versterking van het gevelbeeld en 
richting en oriëntatie in de stadsentrees.  
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op situering, massa en vorm en de gevelkarakteristiek 
van de bebouwing. Welstandstoezicht is daarbij gericht op afstemming van maat en schaal, positie en oriëntatie en de 
visuele begeleidende werking van de bebouwingselementen. Hierbij is ruimte voor architectonische verbijzonderingen 
op stedenbouwkundig geëigende locaties.  
 
Welstandsniveau  
De stadsentrees zijn door hun beeldbepalende ligging en functie aangewezen als bijzondere welstandsgebieden 
gericht op vernieuwing met betrekking tot uitstraling en beeldvorming.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Vanwege de te respecteren uitstraling van de kleinschalige woningbouw langs de Wouwsestraatweg, tussen Vijverberg 
en de Parallelweg, zijn bij (vervangende) nieuwbouw, renovatie en verbouwing van deze bebouwing de 
welstandscriteria voor Stedelijke Linten (paragraaf 5.2.6.) van toepassing.  
 
Situering  
- Respecteren van de autonome ligging en uitstraling van de stadsentrees tussen de planmatige uitbreidingen.  
- Respecteren/versterken van de aanwezige zichtlijnen, zorgt voor continuïteit en as-werking in de entree.  
- Interpreteren gesloten en begeleidende karakteristiek in straatwanden.  
- Interpreteren van positionering in de voorgevellijn.  
- Oriëntatie van bebouwing op de straat gericht.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal van bebouwing afgestemd op profiel en betekenis van de stadsentree.  
- Interpreteren van dakvorm en –richting van de bebouwing in de directe omgeving.  
- Herkenbaarheid van individuele gevels en panden in het totale gevelbeeld interpreteren.  
- Interpreteren van nieuwbouw vormgegeven als een compacte, op zichzelf staande hoofdmassa.  
- Accentuering van stedenbouwkundig geëigende situaties is wenselijk.  
-  
 
Gevelkarakteristiek  
- Representatieve en eigentijdse architectuur in het gevelbeeld is wenselijk.   
- Samenhang gevelkenmerken, -opbouw en geleding is wenselijk.  
 
Kleur en materiaal  
- Uitsluiten van het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.6 STEDELIJKE LINTEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
De stedelijke linten in de kern Bergen op Zoom zijn de historische verbindingsroutes vanuit de stad naar de 
omliggende gebieden, de Antwerpsestraatweg naar Antwerpen, de Halsterseweg de verbinding met Halsteren en de 
Zandstraat de weg naar Moerstraten.  
 
Antwerpsestraatweg 
De Antwerpsestraatweg is gelegen tussen de zuidzijde van de historische binnenstad en de stadsrand bij Nieuw 
Borgvliet. Het lint doorkruist de woonwijken Fort/Zeekant, Warande-west en Borgvliet en wordt door de spoorlijn, die ter 
hoogte van de Antwerpsestraatweg een verdiepte ligging heeft, ruimtelijk gezien verdeeld in een oostelijk en westelijk 
deel. Het straatprofiel is ingericht met een geasfalteerde rijbaan, aan weerszijden begeleid door langsparkeren, 
laanbeplanting en fiets- en voetpaden, waarbij de glooiingen in het straatbeeld opvallend zijn. Tevens vormen enkele 
pleinen en plantsoenen verbijzonderingen in het lint en geven door een open inrichting ruimte in het straatbeeld. Het 
rijksmonument ‘de toren van de Lourdeskerk’ vormt een belangrijk oriëntatiepunt.  
 
De stedenbouwkundige structuur ten westen van het spoor wordt bepaald door gesloten straatwanden van 
overwegend geschakelde woonbebouwing gepositioneerd in de voorgevellijn direct aan het trottoir. Het besloten 
karakter wordt versterkt door de forse laanbeplanting. Ten oosten van het spoor is de stedenbouwkundige structuur 
ruimer van opzet en wordt deze bepaald door geschakelde en (half)vrijstaande bebouwing veelal gepositioneerd in de 
voorgevellijn en voorzien van een voortuin. Het vrijstaande woonhuis aan de Antwerpsestraatweg 414 met een licht 
geverfde lijstgevel en schilddak is een gemeentelijk monument.  
 
De lintbebouwing is overwegend opgebouwd uit 1 of 2 bouwlagen met een zadeldak, mansardekap of platdak 
afwisselend met de noklijn haaks of evenwijdig aan de weg. De gevelwanden worden gekenmerkt door variatie in 
bouwstijlen, afwisselende  bouw- en goothoogte, dakvorm en gevelindeling. Het materiaalgebruik is vrij uniform en 
bestaat veelal uit metselwerk en een dakbedekking van rode of donkere dakpannen. De differentiatie wordt daarnaast 
versterkt door verschillend kleurgebruik en een variatie aan toevoegingen aan het dakvlak.  
 
Halsterseweg 
De Halsterseweg vormt de oorspronkelijke verbinding tussen Bergen op Zoom en Halsteren. Met de aanleg van de 
Randweg Noord is de Halsterseweg echter fysiek afgesneden en ruimtelijk begrensd door een geluidsscherm. Deze 
factoren zijn van invloed op de huidige uitstraling van het lint. Het gedeelte vanaf het centrum tot ‘Burgerhout’, de weg 
tussen de aangrenzende wijk Noordgeest en de Randweg West, heeft een verkeersfunctie evenals het gedeelte ten 
noorden van de Randweg Noord. Het tussengelegen gedeelte heeft een bijna landelijke uitstraling. De Halsterseweg 
heeft een breed profiel met een geasfalteerde weg aan weerszijden geflankeerd door (vrijliggende) fietspaden, 
langsparkeren en trottoirs. Opvallend zijn de glooiingen in het straatbeeld.  
 
De stedenbouwkundige structuur wordt bepaald door gesloten straatwanden, nabij het centrum door overwegend 
geschakelde woonbebouwing gepositioneerd in de voorgevellijn met kleine voortuinen en verder in noordelijke richting 
door (half)vrijstaande en geschakelde bebouwing met verspringende voorgevellijnen en weelderig begroeide tuinen.   
 
De bebouwing is veelal opgebouwd uit 1 en 2 bouwlagen met een platdak of zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de 
weg, afgewisseld met topgevels en samengestelde dakvlakken. De gevelwanden worden gekenmerkt door een variatie 
in bouwstijlen, afwisselende bouw- en goothoogte, dakvormen en gevelindeling. Het gevarieerde gevelbeeld wordt 
versterkt door verschillend kleurgebruik en toevoegingen aan dak- en gevelvlakken. Het materiaalgebruik is vrij 
uniform, metselwerk op sommige plaatsen gepleisterd en dakbedekking van rode of donkere dakpannen. Sommige 
gevels zijn fraai gedecoreerd door middel van forse daklijsten, erkers, speklagen, rolbogen met sluitstenen en een 
gepleisterde plint. Nabij de kruising met de Burgerhout zijn de steile rode dakvlakken van de (half)vrijstaande woningen 
beeldbepalend. De 18e eeuwse boerderij aan de Halsterseweg nummer 128 is een rijksmonument, de bijbehorende 
schuur met rieten wolfsdak is een gemeentelijk monument, evenals de woning in chaletstijl op nr. 181 en het woonhuis 
met hoektoren op nr. 222.   
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De Groenewoudseweg, ten westen van de Halsterseweg, is een kleinschalig lint vormgegeven met relatief gesloten 
gevelwanden van kleinschalige lintbebouwing met kleine voortuinen. Deze verspringt in de voorgevellijn en is 
opgebouwd uit 1 bouwlaag met een zadeldak of mansardekap met de noklijn zowel evenwijdig als haaks op de weg.   
 
Zandstraat  
De Zandstraat is gelegen tussen de Zoom en het bedrijventerrein Meilust en vormde vroeger de uitvalsweg van Bergen 
op Zoom richting Moerstraten. Het straatprofiel is ingericht met een geasfalteerde rijbaan die aan weerszijden wordt 
begeleid door langsparkeren, forse bomenrijen, vrijliggende fietspaden en trottoirs. Het straatbeeld wordt grotendeels 
gedomineerd door de forse laanbeplanting, hetgeen samen met de aangrenzende voortuinen een groene uitstraling 
geeft. Ook aan de Noordzijde zoom overheerst een groene uitstraling door de brede zoom met forse bomen en 
aangrenzende ruime groene kavels.  
 
De stedenbouwkundige structuur wordt gekenmerkt door gesloten gevelwanden van lintbebouwing, veelal 
gepositioneerd in de voorgevellijn en opgebouwd uit vrijstaande en geschakelde woningen. Nabij de Zoom bestaat de 
bebouwing overwegend uit 2 bouwlagen en een zadeldak of schilddak met de noklijn evenwijdig aan de straat, terwijl 
meer naar het noorden de bebouwing is opgebouwd uit 1 bouwlaag met een mansardedak of zadeldak met de noklijn 
afwisselend haaks of evenwijdig aan de weg. Langs de Noordzijde Zoom is de bebouwing vrijstaand op ruime kavels 
verspringend ten opzichte van de voorgevellijn gepositioneerd, opgebouwd uit twee bouwlagen met gevarieerde 
dakvormen.    
 
Gevelwanden vormen voornamelijk door eenduidig bouw- en goothoogte, positionering in de voorgevellijn en het 
materiaalgebruik van overwegend donkere aardkleurige bakstenen en rode dakpannen een samenhangend geheel. 
Variatie in het gevelbeeld wordt verkregen door middel van wisselende dakvormen en – richtingen, gevelindeling en -
detailleringen en kleine aanbouwen zoals erkers en dakkapellen. De vrijstaande woningen aan de Zoom variëren in 
bouwstijl, bouwmassa en dakvorm.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De stedelijke linten vertegenwoordigen als historische verbindingsroutes van de stad met het omliggende gebied een 
grote cultuurhistorische waarde in de stedenbouwkundige structuur van Bergen op Zoom. Het is van belang de 
autonome ligging en herkenbare ruimtelijke karakteristiek van de organisch gegroeide en vaak nog groeiende 
bebouwingslinten tussen planmatige uitbreidingen te respecteren.  
 
De stedenbouwkundige structuur van de linten wordt bepaald door relatief gesloten gevelwanden met gedifferentieerde 
veelal geschakeld en (half)vrijstaande lintbebouwing, gepositioneerd in de voorgevellijn en opgebouwd uit 1 of 2 
bouwlagen met een kap. De eenduidige positionering en aan de omgeving gerelateerde bouwhoogte en -massa 
zorgen voor samenhang binnen de straatwanden. Diversiteit wordt verkregen door variatie in goothoogte, dakvormen 
en –richting, gevelindeling, kleurgebruik en toevoegingen aan dak- en gevelvlak. Het materiaalgebruik is met 
metselwerk en dakbedekking van dakpannen veelal uniform.   
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op massa en vorm en de gevelkarakteristiek van de 
bebouwing. Het welstandsbeleid is erop gericht de oorspronkelijke samenhang en diversiteit in de gevelwanden te 
handhaven met de mogelijkheid om gerelateerd aan de bestaande context (in relatie met de omgeving) gericht nieuwe 
elementen toe te voegen, rekening houdend met mogelijke accenten op stedenbouwkundige geëigende locaties. De 
gevoeligheden binnen de stedelijke linten liggen in dissonante toevoegingen aan de bebouwing die het  gevelbeeld 
verstoren en contextloze vervangende nieuwbouw.  
 
Welstandsniveau  
Gezien de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde en de ruimtelijke karakteristiek van de lintbebouwing zijn 
de stedelijke linten aangewezen als bijzondere welstandsgebieden.     
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden. 
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Situering  
- Respecteren van autonome ligging en uitstraling van de stedelijke linten tussen planmatige uitbreidingen.  
- Interpreteren van de gesloten karakteristiek in straatwanden  
- Interpreteren van positionering in de voorgevellijn of met verspringing door plaatsing tussen de voorgevellijnen 

van de naastgelegen bebouwing.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal van bebouwing gerelateerd aan de bebouwde omgeving (m.a.w. maat en 

schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
- Interpreteren van dakvorm en –richting van de bebouwing in de directe omgeving.  
- Herkenbaarheid van individuele gevels en panden in het totale gevelbeeld interpreteren.  
- Interpreteren van nieuwbouw vormgegeven als een compacte, op zichzelf staande hoofdmassa.  
- Gevarieerde dakvorm en –richting is wenselijk.  
- Accentuering van stedenbouwkundig geëigende situaties is wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Interpreteren van diversiteit in straatbeeld door individuele vormgeving en architectonische verschil met de 

belendende woning.   
- Interpreteren van authentieke detailleringen zoals overstekken, geaccentueerde daklijsten en siermetselwerk 

door rolbogen en speklagen.  
- Geen dichte gevels (muren) op voetgangersniveau. Visuele toegankelijkheid door transparante vormgeving is 

wenselijk.  
 
Kleur en materiaal  
- Uitsluiten van het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.7 DORPSLINTEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
De dorpslinten worden gevormd door de historische straten/routes waaraan de dorpen Halsteren en Lepelstraat zijn 
ontstaan. Dit zijn de Dorpsstraat in Halsteren en de Kerkstraat in Lepelstraat.  
 
Dorpsstraat  
Het dorpslint in Halsteren begint rondom het dorpshart en loopt via de Dorpsstraat over in de Halsterseweg. Daarnaast 
behoren ook de Oudeweg, Zweedsestraat, Klaverblokken en de Burg, Mastboomstraat tot dit deelgebied. Het 
straatprofiel is ruim van opzet. De Dorpsstraat wordt gekenmerkt door een brede klinkerweg met daarlangs een brede 
stoep, parkeerplaatsen en openbaar groen in de vorm van perken, laanbeplanting en solitairen. De Halsterseweg is 
ingericht op doorgaand verkeer met een brede geasfalteerde rijbaan, aan weerszijden begeleid door fietspaden. De 
overgang tussen deze twee straten is een relatief grote open ruimte, ingericht met een rotonde omgeven door 
openbaar groen en begrensd door enkele grootschalige bebouwingselementen. De Antonius beltkorenmolen 
(rijksmonument) aan de Halsterseweg en de Quirinuskerk (rijksmonument) vormen oriëntatiepunten voor de omgeving.  
De stedenbouwkundige structuur in de Dorpsstraat wordt bepaald door relatief gesloten gevelwanden, opgebouwd uit 
vrijstaande en geschakelde bebouwing veelal in de voorgevellijn direct aan het trottoir gepositioneerd. Aan de oostkant 
zorgt laanbeplanting voor afscherming van de gevelwand. De organisch gegroeide en nog groeiende bebouwing is 
overwegend opgebouwd uit 1 à 2 bouwlagen met een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de straat of uit 3 
bouwlagen met een platdak. De afwisseling in nok- en goothoogtes en de differentiatie in functies zorgen voor variatie 
in het gevelbeeld. Het materiaalgebruik bestaat overwegend uit metselwerk in donkere en lichte baksteen en 
dakbedekking van donkere of rode dakpannen. De veelheid aan reclame-uitingen aan en voor een aantal gevels 
resulteert op sommige plaatsen in een rommelig straatbeeld.  
 
De bebouwing aan de Halsterseweg vertoont een ruime variatie aan vrijstaande en geschakelde bebouwing uit 
verschillende bouwperioden, gepositioneerd in de voorgevellijn afgewisseld met open ruimtes en het aangrenzend 
landelijk gebied. De bebouwing bestaat voornamelijk uit 1 à 2 bouwlagen met een zadeldak met de noklijn evenwijdig 
aan de straat. De variatie in het gevelbeeld ontstaat door wisselende nok- en goothoogtes, toevoegingen aan het dak 
en gevelvlak en gevarieerd kleurgebruik. Het materiaalgebruik bestaat hoofdzakelijk uit metselwerk in donkere en lichte 
baksteen en donkere of rode dakpannen. De overige straten hebben over het algemeen een kleinschalig gevelbeeld 
met bebouwing van 1 bouwlaag en een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de straat. Het beeld in deze straten 
wordt sterk beïnvloed door achterkanten.    
 
Kerkstraat  
Het dorpslint in Lepelstraat, loopt vanaf de Kladseweg en Vagevuur over de Kerkstraat door het hart van het dorp. Het 
straatprofiel is ingericht met een klinkerrijbaan aan weerszijden begeleid door een betontegel trottoir. Tussen de 
Kerkstraat en het Vossepad ligt een spievormige open pleinruimte. De stedenbouwkundige structuur wordt 
gekarakteriseerd door een gebogen straatverloop met daarlangs relatief gesloten gevelwanden die zorgen voor een 
duidelijke begeleiding van de weg. Het ontbreken van voortuinen zorgt voor een stenig karakter in de straat.  
 
Er is sprake van een gevarieerde bebouwingsopzet. De gevelwanden zijn voornamelijk opgebouwd uit vrijstaande 
woningen uit verschillende bouwperioden, welke dicht aan de weg, in de voorgevellijn zijn gepositioneerd. De 
architectuur wordt gekenmerkt door een bouwhoogte van overwegend 1, soms 2 bouwlagen met kap. De dakvormen 
zijn veelal zadel- en mansardedaken met de noklijn evenwijdig aan de straat, afgewisseld met topgevels en 
samengestelde daken. Centraal aan de Kerkstraat is een aantal grootschalige vrijstaande bebouwingselementen 
gesitueerd, zoals de kerk en de sporthal, omgeven door een pleinruimte ingericht met bomen. De Celsche Hoeve aan 
de Kerkstraat 71 is een rijksmonument.  
 
Voornamelijk de vooroorlogse bebouwing wordt gekenmerkt door verticale gevelgeleding en fraaie detaillering in de 
vorm van speklagen, rolbogen, gevelplinten, daklijsten en siergoten. Het materiaalgebruik bestaat hoofdzakelijk uit 
aardkleurige baksteen in donkere en lichte tinten, afgewisseld met licht gepleisterde gevels en dakbedekking van 
donkere of rode dakpannen.  
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Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De dorpsstraat in Halsteren en de Kerkweg in Lepelstraat vormen de historische routes waaraan deze dorpen zijn 
ontstaan. De ruimtelijke karakteristiek van de dorpslinten wordt bepaald door relatief gesloten gevelwanden met veelal 
in de voorgevellijn gepositioneerde, gevarieerde en kleinschalige bebouwing afgewisseld met vrijstaand 
cultuurhistorische waardevolle bebouwingselementen, die tevens oriëntatiepunten voor de omgeving vormen. De 
diversiteit in het gevelbeeld wordt met name bepaald door de verschillende aanwezige functies, het materiaal- en 
kleurgebruik en toevoegingen aan dak- en gevelvlak, zoals reclame-uitingen. De gevoeligheden binnen de dorpslinten 
liggen in vervangende nieuwbouw en toevoegingen aan de bebouwing die het gevelbeeld verstoren.   
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op massa en vorm en gevelkarakteristiek van de 
bebouwing. Het welstandsbeleid is erop gericht de oorspronkelijke samenhang, maar ook de diversiteit in de 
gevelwanden te handhaven en/of te versterken met de mogelijkheid om gerelateerd aan bestaande context (in relatie 
met de omgeving) gericht nieuwe elementen toe te voegen.   
 
Welstandsniveau  
De dorpslinten vallen door hun cultuurhistorische en architectonische karakteristiek onder de bijzondere 
welstandsgebieden (behoudend).  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren autonome ligging en uitstraling van de dorpslinten tussen planmatige uitbreiding.  
- Respecteren van de aanwezige waardevolle zichtlijnen.  
- Interpreteren van de gesloten en begeleidende karakteristiek in de straatwanden.  
- Interpreteren van positionering in de voorgevellijn direct gelegen aan het trottoir.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal van bebouwing gerelateerd aan de bebouwde omgeving (m.a.w. maat en 

schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
- Interpreteren van dakvorm en –richting van de bebouwing in de directe omgeving. Gevarieerde dakvorm en –

richting is wenselijk.  
- Interpreteren van kleinschaligheid, diversiteit en beslotenheid in het gevelbeeld.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Interpreteren van diversiteit in straatbeeld door individuele vormgeving en architectonisch verschil met de 

belendende woning.   
- Geen dichte gevels (muren) op voetgangersniveau. Visuele toegankelijkheid door transparante vormgeving is 

wenselijk.  
- Respecteren van authentieke detailleringen en ornamenten.  
- Gevarieerde gevelindeling is wenselijk.  
 
Kleur en materiaal  
- Interpreteren van aardkleurig metselwerk en dakbedekking van rode of donkere dakpannen. Wit stucwerk is 

mogelijk.  
- Afstemming van kleur- en materiaalgebruik op belendingen is wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.8 LANDELIJKE LINTEN  
 
Het deelgebied landelijke linten bestaat uit Kladde, Spinolaberg - Koepel, Oude Molen, Klutsdorp, de 
Bergsebaan/Heerlesebaan, Fort Pinsenweg en Zuidhoek. Deze landelijke linten hebben zich in de loop van de tijd 
organisch ontwikkeld en verdicht.  
 
Kladde 
Het lint Kladde heeft zich in het open agrarisch gebied gevormd langs de Kladseweg vanaf de Stierenweg tot de 
dorpsrand van Lepelstraat. Het gedeelte nabij Lepelstraat is ingericht met een geasfalteerde rijbaan aan weerszijden 
begeleid door een betontegel trottoir. Verder krijgt het lint een landelijke inrichting door een smalle rijbaan met 
aangrenzend bermen, sloten en bomenrijen. De stedenbouwkundige structuur aan het lint wordt gekenmerkt door een 
gebogen straatverloop met gevarieerde open straatbeelden, waarin al dan niet geclusterde vrijstaande woningen en 
boerderijen worden afgewisseld met open ruimtes die doorzichten over het achterliggende open agrarisch gebied 
verschaffen.  
 
Spinolaberg - Koepel  
De Spinolaberg is gelegen tussen het industrieterrein Theodorushaven en de kern Halsteren en is gelegen op het 
oplopende talud van de Brabantse wal. De stedenbouwkundige structuur wordt bepaald door een besloten groene 
karakteristiek, vormgegeven door smalle kronkelende (klinker)wegen begeleid door grasbermen, met aangrenzend 
bospercelen afgewisseld met vrijstaande bebouwing op ruime kavels. De bebouwing is gevarieerd voor wat betreft 
bouwmassa, verspringingen ten opzichte van de voorgevellijn en vormgeving en gaat veelal verscholen achter 
erfbeplanting of erfafscheidingen. Aan de noordzijde is de bebouwingsdichtheid wat groter en is er sprake van een 
grotere afstemming in maat en schaal van de bebouwing. Door de hogere ligging en de gesloten karakteristiek vormt 
de Spinolaberg een solitair element in het aangrenzende open landelijk gebied met fraaie uitzichten. De Koepel ligt hier 
ten zuiden van en is opgebouwd uit twee woonclusters langs de laaggelegen Ringersweg en de op de Brabantse wal 
gelegen Koepel. De Ringersweg vormt een hoofdverkeersroute met een daarbij passend breed wegprofiel en met 
wegbegeleidende boom- en struikbeplanting. Aan de oostzijde van de weg staan woon- en bedrijfsgebouwen. De 
ruimtelijke karakteristiek aan de Koepel is vergelijkbaar met de Spinolaberg. De bebouwing is aan deze deels 
onverharde weg geconcentreerd in het middendeel en staat aan weerszijden direct aan de weg.   
 
Oude Molen  
Het lint Oude Molen is gelegen aan de noordzijde van de kern Halsteren. Aan de oostzijde wordt het lint begrensd door 
het bedrijventerrein ‘Oude Molen’ en de woonwijk ‘De Schans’, aan de westkant ligt het open agrarisch gebied. Het lint 
wordt gedomineerd door de brede doorgaande Steenbergseweg. Het bebouwingsbeeld is gevarieerd met vrijstaande 
woningen en boerderijen met lichte verspringingen ten opzichte van de voorgevellijn, aan de oostkant relatief gesloten 
en aan de westzijde met regelmatig doorzichten naar het achterliggende open landschap.  
 
Klutsdorp  
Het lint Klutsdorp wordt gevormd door de lintbebouwing aan de Klutsdorpseweg en aan de westzijde van de 
Steenbergseweg. Het straatbeeld wordt gekenmerkt door een smalle geasfalteerde rijbaan met aan weerszijden brede 
grasbermen. De straatwanden zijn relatief gesloten, opgebouwd uit voornamelijk vrijstaande woningen op ruime kavels, 
sterk verspringend ten opzichte van de voorgevellijn, afgewisseld met bospercelen en doorzichten over het 
aangrenzend open landelijk gebied.  
 
Bergsebaan/Heerlesebaan  
De Heerlesebaan en Bergsebaan liggen in het oosten van de gemeente omgeven door het open agrarisch gebied. De 
Heerlesebaan en Bergsebaan hebben een bochtig, respectievelijk recht straatverloop en worden beiden gekenmerkt 
door vrijstaande woningen en (agrarische) bedrijven op ruime kavels, verspringend ten opzichte van de voorgevellijn 
gepositioneerd en gevarieerd voor wat betref maat en schaal. Deze linten hebben een open karakteristiek waarin de 
bebouwing afgewisseld wordt door open ruimtes met uitzicht over het achterliggende open landelijk gebied.  
 
Fort Pinsenweg  
Het landelijk lint Fort Pinsenweg is gelegen tussen Halsteren en Bergen op Zoom en loopt parallel aan de Randweg 
Noord. Het lint wordt begrensd door de Halsterseweg en Steenovenweg. De stedenbouwkundige structuur wordt 
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bepaald door een gebogen straatverloop met een smalle klinkerweg begeleid door grasbermen met aangrenzend 
voornamelijk vrijstaande woningen en boerderijen, soms geclusterd en verspringend ten opzichte van de voorgevellijn. 
De noordzijde van de weg is grotendeels open en biedt daarmee uitzicht over het aangrenzend open landelijk gebied.  
 
Zuidhoek  
Het deelgebied Zuidhoek ligt in het zuiden van de gemeente op de rand van de Brabantse Wal. Het is opgebouwd uit 
een kleinschalig cluster van vrijstaande huizen en een aantal bedrijfspanden langs de Antwerpsestraatweg, net voorbij 
de kruising met de Fianestraat. Het straatbeeld wordt gedomineerd door een brede asfaltweg met aan beide zijden 
fietspaden. De woningen zijn kleinschalig en verspringen licht ten opzichte van de voorgevellijn. Een aantal 
bedrijfspanden is door positionering, materiaal- en kleurgebruik zeer storend naar het achterliggende landschap. Het 
aangrenzend open landschap zorgt samen met besloten bospercelen voor een afwisselend straatbeeld.  
 
Er is sprake van een gevarieerde bebouwingsopzet. De bebouwing is organisch gegroeid en bestaat hoofdzakelijk uit 
vrijstaande woningen op ruime kavels afgewisseld met historische boerderijen en eigentijdse agrarische 
bedrijvencomplexen, in verschillende bebouwingsdichtheden, verspringend ten opzichte van de voorgevellijn met een 
wisselende oriëntatie. De architectuur van de woningen wordt veelal gekenmerkt door 1 à 2 bouwlagen met een kap. 
De dakvormen zijn zowel mansardekappen als zadel- of samengestelde daken met de noklijn haaks of evenwijdig aan 
de weg. De schuren op de boerderijen hebben een grotere schaal en bouwhoogte en zijn veelal voorzien van een 
wolfsdak. Het materiaalgebruik bestaat voor het merendeel uit bakstenen in donkere en lichte aardkleuren en 
dakbedekking van rode of donkere dakpannen. De agrarische bijgebouwen zijn opgetrokken uit aardkleurig 
metselwerk, gepotdekseld donker hout of damwandprofiel met dakbedekking van dakpannen of riet. Daarnaast zijn 
voornamelijk in de historische bebouwing fraaie detailleringen en ornamenten terug te vinden in de vorm van plinten, 
daklijsten, gootklossen, jaarankers, omlijsting van gevelopeningen, roedeverdeling in de ramen, bovenlichten met glas 
in lood e.d.. De bebouwingslinten hebben een sterke relatie met het omliggende open agrarische landschap, 
voornamelijk vormgegeven door doorzichten tussen de bebouwingselementen en de zichtbaarheid van de linten over 
grote afstand in het open landschap.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
In de landelijke linten is sprake van een geleding in de mate van openheid en verstedelijking. De bebouwing bestaat 
hoofdzakelijk uit vrijstaande woningen op ruime kavels afgewisseld met historische boerderijen en eigentijdse 
agrarische bedrijvencomplexen. De bebouwingslinten hebben een sterke relatie met het achterliggende open 
agrarische landschap, voornamelijk vormgegeven door doorzichten tussen de bebouwingselementen en de 
zichtbaarheid van de linten over grote afstand. De gevoeligheden binnen de landelijke linten liggen voornamelijk in de 
openheid van de lintstructuren, zichtbaarheid van bebouwingselementen en (vervangende) nieuwbouw. Het 
zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt hoofdzakelijk bij situering en massa en vorm van de 
bebouwing.  
 
Het welstandsbeleid is gericht op handhaving van de oorspronkelijke karakteristiek met ruimte voor inpassing van 
nieuwe bebouwing met respect voor het omliggende landschap en karakteristiek van het lint. In de ‘Notitie 
Lintbebouwing’ van de gemeente Bergen op Zoom worden per lint de mogelijkheden van bouwen in de landelijke linten 
weergegeven. De richtlijnen met betrekking tot bebouwing uit de ‘Notitie Lintbebouwing’ zijn als bijlage behorende bij 
deze welstandsnota als welstandscriteria vastgesteld.  
 
Welstandsniveau  
De landelijke linten vallen door de duidelijk herkenbare ligging in het open agrarische gebied en de lintbebouwing 
onder de behoudende bijzondere welstandsgebieden.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
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Situering  
- Vrijstaande bebouwing in verschillende dichtheden met een overwegend open karakteristiek in de 

straatwanden respecteren.  
- Onbebouwde ruimten tussen bouwmassa’s respecteren.  
- Interpreteren van positionering verspringend ten opzichte van de voorgevellijn.  
- De voor- en achtergevel hebben vanwege hun gerichtheid op de straat en hun zichtbaarheid vanuit het 

landschap een zelfde welstandsbelang.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van nieuwbouw vormgegeven als een compacte op zich zelfstaande hoofdmassa.  
- Interpreteren van de maat en schaal evenals dakvorm en –richting van de bebouwing aan het ensemble van 

bebouwingselementen waartoe het bouwwerk behoort.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Aanwezige cultuurhistorisch waardevolle architectuurbeeld van bebouwing en ensembles respecteren en bij 

nieuwbouw interpreteren.  
- Interpreteren van de oorspronkelijke gevelopbouw en karakteristieke geveldetailleringen.  
 
Kleur en materiaal  
- Interpreteren van variatie in materiaalgebruik, mits passend binnen de variatie in lint als geheel.  
- Agrarische bijgebouwen in metselwerk, donker gepotdekseld hout of staalprofiel. Regulier damwandprofiel 

enkel uitgevoerd in een donkere kleur.  
- Uitsluiten van sterk met de omgeving contrasterende kleuren of reflecterende materialen.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.9 OUDE DORPSKERN NIEUW-BORGVLIET  
 
Gebiedsbeschrijving  
De vroeger zelfstandige dorpskern van Nieuw-Borgvliet ligt ten zuidoosten van Bergen op Zoom en heeft zich in de 
loop van de tijd ontwikkeld langs de Oude Huijbergsebaan en de Rembrandtstraat. Tegenwoordig is het gebied 
opgeslokt door het stedelijk gebied van Bergen op Zoom. De oude dorpskern wordt aan de westzijde begrensd door de 
lintbebouwing van de Antwerpsestraatweg. Aan de noord- en oostkant wordt het gebied omgeven door de 
binnenstedelijke groenzone ‘Mondaf en de voormalige C.H. Kazerne’ en aan de zuidkant vormt een planmatige 
woonwijk uit de jaren ’60 de begrenzing.  
 
De stedenbouwkundige structuur wordt gekenmerkt door de oude dorpsstraten, die samenkomen op een spie-vormige 
ruimte. Het stratenprofiel is ruim van opzet en heeft door de inrichting met klinkerbestrating en kleine voortuinen een 
stenige uitstraling. Er is sprake van een gevarieerde bebouwingsopzet. De gevelwanden zijn gesloten en opgebouwd 
uit vrijstaande en geschakelde woningen uit verschillende perioden met geregeld verspringingen ten opzichte van de 
voorgevellijn. De architectuur wordt gekenmerkt door een bouwhoogte van overwegend één laag met kap en op 
sommige plaatsen accenten in hoogte tot vier bouwlagen. De dakvormen zijn veelal zadel- en mansardedaken met de 
noklijn evenwijdig aan de straat, afgewisseld met topgevels en samengestelde daken. Het materiaalgebruik bestaat 
hoofdzakelijk uit aardkleurige baksteen in donkere en lichte tinten, afgewisseld met licht gepleisterde gevels en 
dakbedekking van donkere of rode dakpannen.  
 
Bergmolen ‘De twee vrienden’ (RM), Antoniuskerk, de pastorie (GM) en buurthuis ‘Het Hoofdkwartier’ (de kerk) zijn 
beeldbepalende panden in het gebied. Ook de bebouwing naast ‘Het Hoofdkwartier’ is beeldbepalend, maar dan meer 
om de eigentijdse architectuur dan de cultuurhistorische waarde. Achter de kerk, nu in gebruik als wijkhuis, is nog een 
RK kerkhof waarnaast een fraai groen gedeelte met hoge bomen is gelegen.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
In de stedenbouwkundige structuur zijn de dorpsstraten van Nieuw-Borgvliet nog steeds duidelijk herkenbaar. De 
gevelwanden zijn relatief gesloten met vrijstaande en geschakelde kleinschalige bebouwing. Het gevelbeeld is divers 
door verschillende bouwhoogten en –massa’s, gevelopbouw en kleur- en materiaalgebruik. Gevoeligheden met 
betrekking tot welstand liggen voornamelijk in dissonante toevoegingen aan dak- of gevelvlak.  
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op massa en vorm, gevelkarakteristiek en kleur en 
materiaal van de bebouwing. Het welstandsbeleid is dan ook voornamelijk gericht op samenhang versus diversiteit in 
de gevelwanden en afstemming van toevoegingen aan dak- en gevelvlak op de hoofdbebouwing.  
 
Welstandsniveau  
De oude dorpskern Nieuw-Borgvliet is een bijzonder welstandgebied, waarbij het welstandsbeleid gericht is op de 
dorpskarakteristiek van het deelgebied en de daarbij behorende beeldkwaliteitsaspecten.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van de herkenbaarheid van de dorpsstructuur waaraan de bebouwing is gesitueerd.  
- Interpreteren van positionering in de voorgevellijn of met regelmatige verspringing binnen de uitersten van de 

belendingen.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal van bebouwing gerelateerd aan de bebouwde omgeving (m.a.w. maat en 

schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
- Interpreteren van dakvorm en –richting van de bebouwing in de directe omgeving.  
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- Respecteren van kleinschaligheid, diversiteit en beslotenheid in het gevelbeeld.  
- Respecteren van de herkenbaarheid van individuele gevels en panden in het totale gevelbeeld.  
- Respecteren van samenhang bij woningblokken, die één stedenbouwkundig geheel vormen. Daartoe dienen 

toevoegingen per woning ondergeschikt te zijn aan de hoofdindeling van het blok en de ritmiek niet te 
verstoren.  

 
Gevelkarakteristiek  
- Aanwezige cultuurhistorisch waardevolle architectuurbeeld van bebouwing en ensembles respecteren en bij 

nieuwbouw interpreteren.  
- Interpreteren van diversiteit in straatbeeld door individuele vormgeving en architectonisch verschil met de 

belendende woning.    
- Interpreteren van de oorspronkelijke gevelindeling en – opbouw.  
 
Kleur en materiaal  
- Interpreteren van aardkleurig metselwerk en dakbedekking van rode of donkere dakpannen.  
- Afstemming van kleur- en materiaalgebruik op belendingen is wenselijk.  
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2.3.10 VONDELLAAN E.O.  
 
Gebiedsbeschrijving  
Dit buurtje in het zuiden van de stad is gelegen pal ten oosten van de spoorlijn. Het buurtje vormt een weerspiegeling 
van de verschillende perioden waarin Bergen op Zoom zich als stad voor en net na de Tweede Wereldoorlog kon 
uitbreiden. De begrenzingen worden gevormd door de bebouwing langs de spoorzone aan de westkant en langs de 
Guido Gezellelaan aan de oostkant. Aan de noordzijde is de Canadalaan de afronding van de wijk en aan de zuidzijde 
is dit de Vondellaan.  
 
De stedenbouwkundige structuur is opgebouwd uit enkele enigszins gebogen straten met aangrenzende weinig in de 
voorgevellijn verspringende vrijstaande dan wel dubbele of geschakelde woonhuizen. Door de ruime voortuinen en 
voornamelijk in de Vondellaan overheersende laanbeplanting ontstaat er een groene uitstraling in het straatbeeld. De 
bebouwing werd opgetrokken in meerdere perioden van circa 1925 tot 1950, grotendeels in traditionalistische 
baksteenarchitectuur.  
 
In het straatbeeld van de Canadalaan overheersen de met rode pannen bedekte daken. Kenmerkend voor deze 
bouwblokken is de ritmiek van geschakelde woningen opgebouwd uit 1 bouwlaag van donker aardkleurig metselwerk 
en een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg regelmatig afgewisseld met topgevels. Kleine dakkapellen zijn 
eenduidig vormgegeven en gepositioneerd onder in het dakvlak dat wordt beëindigd door middel van een fraaie 
daklijst. De overige bebouwing in de wijk bestaat voornamelijk uit vrijstaande of dubbele woonhuizen van 1 bouwlaag 
met een evenwijdig zadeldak van rode dakpannen en een aantal woningen in Delftse Schoolstijl met klokgevels. Er is 
sprake van een zorgvuldige geveldetaillering met kleine dakkapellen in de gootlijsten, witte omlijsting van 
gevelopeningen, roedenramen, fraaie bovenlichten, detaillering van zijgevels met verschillende gevelopeningen en 
meegemetselde erfafscheidingen.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De buurt ‘Vondellaan e.o.’ vertegenwoordigt grote stedenbouwkundige en architectonische waarden, waardoor de 
buurt is opgenomen op de cultuurhistorische waardekaart Noord-Brabant. De buurt met een stedenbouwkundige 
structuur van enkele enigszins gebogen straten begeleid door geschakelde en (half)vrijstaande woonbebouwing uit 
meerdere perioden van 1925 tot 1950 is, cultuurhistorisch gezien een gaaf bewaard gebleven gebied.  
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op de gevelkarakteristiek en kleur en materiaal van de 
gebouwen. Het welstandsbeleid is er dan ook op gericht de samenhangende gevelbeelden van traditionele 
baksteenarchitectuur en zeer fraaie geveldetailleringen te respecteren. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het 
behoud van de herkenbare architectuur, gevelindeling en -opbouw en oorspronkelijke detailleringen.  
 
Welstandsniveau  
Het welstandsgebied ‘Vondellaan e.o.’ is een bijzonder welstandsgebied. In dit gebied dient de stedenbouwkundige en 
architectonisch waardevolle bestaande context te worden gerespecteerd. Vondellaan e.o. verdraagt in beginsel dan 
ook geen verandering, vernieuwing of afwijking van de bestaande omgeving.   
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van de stedenbouwkundige structuur van licht gebogen straten, met een groene uitstraling en 

helderheid in overgang openbaar – privé.  
- Interpreteren van positionering in de voorgevellijn.  
 
Massa en vorm  
- Respecteren van de maat en schaal van de bebouwing gerelateerd aan de bebouwde omgeving (m.a.w. maat 

en schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
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- Respecteren van samenhang in woningblokken, die één stedenbouwkundig geheel vormen. Toevoegingen 
per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdindeling van het blok en verstoren de ritmiek niet.   

- Respecteren van zadeldaken met de noklijn evenwijdig aan de weg.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Respecteren van het samenhangend gevelbeeld, door heldere ritmering en zorgvuldige afstemming van 

onderdelen.  
- Respecteren van naar de straat gekeerde voorgevel, waarvan de voorgevel bestaat uit de voordeur en 

meerdere gevelopeningen.  
- Interpreteren van relatief eenvoudige traditionalistische baksteenarchitectuur.  
- Interpreteren van de oorspronkelijke gevelindeling en die van belendingen.   
- Respecteren van authentieke detailleringen zoals overstekken, geaccentueerde daklijsten en siermetselwerk 

met rolbogen en speklagen.  
- Extra aandacht voor vormgeving van zijgevels zichtbaar vanaf de openbare ruimte is wenselijk.  
 
Kleur en materiaal  
- Respecteren van roodbruin metselwerk en dakbedekking van rode of donkere dakpannen.  
- Uitsluiten van het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren.  
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2.3.11 WEDEROPBOUW GAGELDONK 1950  
 
Gebiedsbeschrijving  
Deze woonbuurt van net na de Tweede Wereldoorlog ligt ten oosten van de spoorlijn achter het station. De 
begrenzingen worden gevormd door de Kastanjelaan aan west- en noordzijde, de Balsebaan aan de zuidkant en 
Meidoornlaan/Ericalaan/Vijverberg aan de oostkant.  
 
De buurt is opgebouwd volgens een open stedenbouwkundige structuur van parallel aan elkaar geplaatste gesloten 
woonblokken. Deze woonblokken zijn zonder voortuin direct aan relatief brede woonstraten gelegen, voorzien van 
klinkerbestrating. Aan weerszijden ligt een betontegeltrottoir, plaatselijk voorzien van parkeerplaatsen, pleinen en 
plantsoenen met gazons, borders, solitairen en leilindes. De wijk wordt grotendeels gekenmerkt door een 
traditionalistische baksteenarchitectuur in de stijl van de Delftse School en randbebouwing in stijl van de Bossche 
School met op sommige plaatsen verspringende voorgevellijnen. De overwegend geschakelde woonblokken zijn 
opgebouwd uit 2 bouwlagen met een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de straat, op de hoeken geaccentueerd 
door 3 lagen met een topgevel. Deze woonblokken worden afgewisseld met appartementengebouwen van drie lagen 
en een schilddak.   
 
De gevels hebben een overwegend verticale geleding door hoge, met witte omlijsting geaccentueerde gevelopeningen 
en verticale gevelelementen. Kleine dakkapellen onderin het dakvlak en schoorstenen zorgen voor ritmiek in het 
gevelbeeld. Het kleur- en materiaalgebruik wordt gekenmerkt door aardkleurig metselwerk, rode of donkere dakpannen 
en veelal witgeschilderde houten kozijnen soms voorzien van raamroedes.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De wijk ‘wederopbouw Gageldonk 1950’ vertegenwoordigd grote stedenbouwkundige en architectonische waarden. 
Om deze reden is de wijk opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant. Voor toekomstig beleid is 
het van belang de stedenbouwkundige structuur van de wijk met gesloten bouwblokken met samenhangende 
gevelbeelden parallel aan elkaar gesitueerd in stand te houden. Daarnaast dienen de aanwezige architectonische 
karakteristieken als metselwerk, verticale gevelgeleding en bestaande ritmiek de uitgangspunten te vormen bij nieuwe 
ontwikkelingen in de wijk. Hierbij vormt de zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte een belangrijk aspect. Het 
zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op situering, massa en vorm en gevelkarakteristiek van de 
bebouwing.   
 
Welstandsniveau  
Gezien het gave stedenbouwkundige patroon van de wijk en de architectonische invulling daarvan is het gebied 
‘wederopbouw Gageldonk 1950’ aangewezen als een bijzonder welstandsgebied.    
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van de stedenbouwkundige opzet van de wijk met gesloten bouwblokken parallel aan elkaar 

gesitueerd.  
- Respecteren van het samenhangend gesloten gevelbeeld.  
- Respecteren van begeleiding door evenwijdige situering aan en oriëntatie op de straat van de bebouwing.  
- Positionering in de voorgevellijn of met regelmatige verspringing binnen de uitersten van belendingen 

respecteren.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal van bebouwing gerelateerd aan de bebouwde omgeving (m.a.w. maat en 

schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
- Interpreteren van dakvorm en –richting van de bebouwing in de directe omgeving.  
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- Bij woningblokken, die één stedenbouwkundig geheel vormen, dienen toevoegingen per woning 
ondergeschikt te zijn aan de hoofdstructuur van het blok en de ritmiek niet te verstoren. Een eenmaal 
toegevoegde uitbreiding aan de woning is in beginsel de standaard uitvoering voor de overige woningen in het 
blok.   

- Accentuering van hoeksituaties op stedenbouwkundig geëigende locaties door een extra bouwlaag of 
topgevel is mogelijk en wenselijk.  

 
Gevelkarakteristiek  
- Respecteren van ritmiek in dak- en gevelvlakken door verticale gevelgeleding, dakkapellen en schoorstenen.  
- Interpreteren van samenhangende naoorlogse traditionele architectuur.  
- Interpreteren van eenvoudige en eenduidige gevelindeling en –opbouw.  
- Sobere detaillering interpreteren.   
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken.   
 
Kleur en materiaal  
- Interpreteren van metselwerk in aardkleuren en donkere of rode dakpannen.  
- Kozijnen uitvoeren in lichte kleuren is wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.12 VREDERUST (NU GENAAMD GGZWNB)  
 
Gebiedsbeschrijving  
Ten noorden van de kern Bergen op Zoom, grenzend aan de linie met de forten Pinssen en Roovere, ligt het voormalig 
psychiatrisch ziekenhuis Vrederust dat begin vorige eeuw gesticht is op het gelijknamige landgoed. Het gebied is 
ingericht als groene tuinwijk met een paviljoenstelsel. Het stedenbouwkundig patroon bestaat uit een rechte centrale 
as, begeleid door forse laanbeplanting, die wordt beëindigd door een rotonde met op de kop het hoofdgebouw. Hier 
omheen ligt een stelsel van gebogen paden in een groene omgeving van grasvelden, solitairen en dichte begroeiing. 
De bebouwingselementen zijn in deze stedenbouwkundige structuur als vrijstaande paviljoenen schijnbaar willekeurig 
gepositioneerd met een gevarieerde onderlinge afstand en een alzijdige oriëntatie. Door het gebogen straatverloop en 
wisselende open of gesloten begroeiing ontstaan telkens wisselende en gevarieerde beelden.  
 
De bebouwing bestaat uit zowel cultuurhistorisch waardevolle bebouwingselementen, zoals het hoofdgebouw en 
paviljoen ‘De Schorre’ (rijksmonumenten), een aantal dienstgebouwen en de kerk, boerderijen, oudere dienstwoningen 
en meer recente bebouwingselementen. De voormalige dienstwoningen zijn nu particulier eigendom. De 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is voornamelijk gesitueerd aan de Hoofdlaan. Deze zijn opgebouwd in 
aardkleurig metselwerk met een samengesteld schilddak en zeer fraaie elementen zoals een toren, bolle erker en 
doorlopend balkon. De detailleringen in de vorm van gepleisterde kroonlijst en lateien, baksteen balustrades, metalen 
kozijnen, ramen met roedeverdeling en overstek met gootklossen en windveer zijn zeer aansprekend.   
 
De vrijstaande recentere bebouwingselementen zijn opgebouwd in verschillende bouwmassa’s en –hoogten met 
gevarieerde dakvormen. De vormgeving en architectuur zijn zeer gevarieerd en ook het kleur- en materiaalgebruik 
vertoont weinig samenhang en is op sommige plaatsen zeer opvallend. Daarnaast zijn regelmatig aan- en uitbouwen 
gerealiseerd waarbij weinig aandacht is besteed aan de afstemming op het hoofdgebouw. Door de vrijstaande 
positionering, grote onderlinge afstand en afscherming door wisselende begroeiing is er geen sprake van een storend 
of onsamenhangend beeld.   
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Het in het begin van de vorige eeuw gestichte complex Vrederust vertegenwoordigt door de ongeordende 
stedenbouwkundige structuur van gebogen straten in een groene setting met de daarin gesitueerde vrijstaande 
monumentale en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. 
Daarnaast zijn veelvuldig eigentijds vormgegeven vrijstaande bebouwingselementen in het gebied gesitueerd. Deze 
vertonen onderling, op de gevarieerde positionering en oriëntatie, weinig tot geen samenhang. Het gehele gebied 
vertoont door de stedenbouwkundige opbouw van vrijstaande bebouwing in een wisselende besloten of open groene 
setting echter wel een samenhangend beeld.   
 
Het is van belang het ensemble van de stedenbouwkundige structuur en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing met 
fraaie gevelopbouw en –detaillering te respecteren. Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingscriteria ligt op 
situering en massa en vorm van de bebouwing. Het welstandstoezicht is er op gericht bestaande cultuurhistorische 
waarden te respecteren en te zorgen voor een zorgvuldige inpassing voor wat betreft positionering, oriëntatie en 
bouwmassa van nieuwe elementen in de bestaande stedenbouwkundige structuur.  
 
Welstandsniveau  
Het deelgebied Vrederust is door de kenmerkende stedenbouwkundige structuur, de landschappelijke waarden en 
monumentale en cultuurhistorische bebouwing aangewezen als een bijzonder welstandsgebied.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van zichtlijnen.  
- Interpreteren van gevarieerde positionering en onderlinge afstand.  
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- Alzijdige oriëntatie van bebouwing respecteren.   
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van bebouwing als een op zichzelf staande hoofdmassa, met een eigen vormgeving en 

architectuur.  
- Gevarieerde dakvorm en –richting is wenselijk.  
- Gevarieerde of experimentele vormbehandeling is wenselijk.   
 
Gevelkarakteristiek  
- Aanwezige cultuurhistorisch waardevolle architectuurbeeld van bebouwing en ensembles respecteren en bij 

nieuwbouw interpreteren.  
- Representatief en eigentijds vormgeven van nieuwbouw is wenselijk.  
- Alle gevels behandelen als voorgevel.  
 
Kleur en materiaal  
- Samenhang in kleur en materiaal van bestaande complexen respecteren.  
- Bij (vervangende) nieuwbouw is variatie in kleur en materiaal wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
 
 

 47



2.3.13 BINNENSTEDELIJKE GROENZONES Gebiedsbeschrijving  
 
Binnen de kern Bergen op Zoom worden drie binnenstedelijke groenzones onderscheiden; Het gebied rondom de 
Mondaf en sportpark Rozenoord, de ‘Kijk in de Pot’ en het gebied ‘Kleine Melanen/Meilustbos’. Door middel van de 
binnenstedelijke groenzones dringt het omringende landschap de kern binnen waardoor er geleding in het stadsbeeld 
ontstaat en groene buffers tussen de planmatige woonwijken.  
 
Mondaf/Rozenoord  
Deze groene buffer bestaat uit het A.M. de Jongpark, de voormalige Cort. Heijligerskazerne, sportpark Rozenoord en 
de Mondaf. Het gebied wordt aan de westzijde begrensd door een aantal woonwijken en de oude dorpskern van Nieuw 
Borgvliet, aan de oostzijde vormt de rijksweg A58 de fysieke en visuele barrière. Het gebied wordt gekenmerkt door 
veel openbaar groen, weinig bebouwing en heeft vooral een recreatieve functie. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk 
uit enkele oorspronkelijke gebouwen van het voormalige kazernecomplex en verder verspreid een aantal solitaire 
bebouwingselementen. De kerk in het A.M. de Jongpark vormt een oriëntatiepunt voor de omgeving. De morfologie 
binnen deze binnenstedelijke groenzone is wisselend. Het sportterrein heeft door de grote sportvelden een open 
karakter. De Mondaf en het A.M. de Jongpark hebben door de vele opgaande en dichte begroeiing een besloten 
karakter. Hetzelfde geldt door de clustering van de voormalige, gerestaureerde, hoofdgebouwen ook voor het terrein 
van de voormalige C.H. kazerne. Het terrein van de voormalige kazerne wordt getransformeerd tot een woonwijk met 
royale groenvoorzieningen, het ‘Groene Gordijn’.   
 
Kijk in de Pot  
Deze binnenstedelijke groenzone is gesitueerd aan de westrand van Bergen op Zoom. Hier zorgt het gebied voor de 
overgang van water naar land in de vorm van de Binnenschelde naar het hoger, op de Brabantse Wal gelegen 
stedelijke gebied van Bergen op Zoom met de wijk Fort/Zeekant en Bergse Plaat. De structuur van het gebied wordt 
gekenmerkt door een grootschalig parkgebied, dat doorsneden wordt door infrastructuurlijnen als de Markiezaatsweg 
en de inmiddels buiten gebruik gestelde spoorlijn. Het gebied verkrijgt zijn uitstraling voornamelijk door de recreatieve 
functie met onder meer het bad- en surfstrand, het sportcentrum langs de Gertrudisboulevard en de wandel- en 
fietsboulevard langs het strand. Daarnaast zijn enkele solitaire alzijdige woontorens in het gebied gesitueerd. Het 
gebied heeft door de ligging aan het water een open karakter, het geaccidenteerde terrein met een open parkachtige 
structuur naar de stad toe completeert het geheel.   
 
Kleine Melanen/Meilustbos 
Aan de Noordkant van Bergen op Zoom vormt de binnenstedelijke groenzone ‘Kleine Melanen/Meilustbos’ de groene 
buffer tussen de wijken Noordgeest, Tuinwijk en Meilust. Het gebied bestaat uit de Kleine Melanen, Meilustbos, Oscar 
van Hemelpark en de Lambertijnenhof. De structuur van het gebied laat zich kenmerken door wandel- en fietspaden 
gelegen in een afwisselend groen recreatiegebied, bestaande uit grasvelden, parken en het recreatiegebied rondom de 
plas ‘de Kleine Melanen’.  In het afwisselende landschapsbeeld zijn aan de rand tegen de woonwijken aan enkele 
grootschalige solitaire alzijdige bebouwingselementen gesitueerd, zoals een scholengemeenschap en gestapelde 
woningbouw. De bebouwing in deze gebieden is vrijwel uitsluitend vrijstaand, wisselend voor wat betreft massa en 
vorm, alzijdig vormgegeven en passend in dan wel contrasterend met de omgeving.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De binnenstedelijke groenzones zijn gelegen tussen de planmatige uitbreidingswijken van de kern Bergen op zoom. 
Deze gebieden hebben een multifunctionele betekenis als groene buffer tussen grootschalige bebouwde gebieden, 
recreatieve ruimte en als plek voor solitair geplaatste bebouwing in de vorm van gestapelde woningbouw en 
voorzieningen zoals scholen, kerken,  zorg- en sportvoorzieningen. Bebouwingelementen staan als losse elementen 
alzijdig georiënteerd in een open parkachtige omgeving. De kansen en tevens bedreigingen voor deze gebieden liggen 
in uitbreiding van bestaande bebouwing of aangrenzende stedelijke gebieden.   
 
Voor het terrein van de C.H. Kazerne is een grootschalige herontwikkeling gaande welke niet geheel past binnen de 
gebiedsgerichte uitwerking van de binnenstedelijke groenzones en waarvoor na realisatie een nieuwe 
gebiedsuitwerking in het kader van de welstandsnota zal worden vervaardigd.     
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Het respecteren van waardevolle grootschalige groenvoorzieningen waarbinnen in beperkte hoeveelheid en met extra 
zorg bebouwing wordt geplaatst vormt het uitgangspunt. Het zwaartepunt met betrekking tot de welstandsbeoordeling 
ligt op de situering en massa en vorm van de bebouwingselementen. Welstandstoezicht is met name gericht op de 
alzijdige oriëntatie van de bebouwing, afstemming op de hoofdbebouwing en de relatie met de omliggende 
groenstructuren en aangrenzende stedelijke gebieden.   
 
Welstandsniveau  
De binnenstedelijke groenzones zijn gezien hun ligging, betekenis en multifunctionaliteit binnen het stedelijk gebied 
aangewezen als bijzondere welstandsgebieden.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van de autonome ligging van de binnenstedelijke groenzones, als groene recreatieve buffers, in 

het stedelijk gebied.  
- Respecteren van zichtlijnen, zowel binnen het gebied als naar omliggende gebieden.  
- Interpreteren van gevarieerde positionering met grote onderlinge afstand.  
- Alzijdige oriëntatie van bebouwing respecteren.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van maat en schaal van de bebouwing gerelateerd aan de maat en schaal van het gebied.  
- Interpreteren van bebouwing als een op zichzelf staande hoofdmassa, met een eigen vormgeving en 

architectuur.   
- Gevarieerde of experimentele vormbehandeling is wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Aanwezig cultuurhistorisch waardevolle architectuurbeeld van bebouwing en ensembles respecteren en bij 

nieuwbouw interpreteren.  
- Representatief en eigentijds vormgeven van nieuwbouw is wenselijk.  
- Alle gevels behandelen als voorgevel.  
 
Kleur en materiaal  
- Variatie in kleur en materiaal is wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.14 BOSGEBIED/LANDGOEDERENZONE  
 
Gebiedsbeschrijving  
Het bosgebied/Landgoederenzone ligt ten oosten van de kernen Bergen op Zoom en Halsteren. De westgrens van het 
gebied wordt gevormd door de Rijksweg A58/A4 overlopend in de Randweg Noord en de oostkant van Halsteren. Ten 
oosten van het bosgebied/Landgoederenzone ligt het open agrarisch gebied. Door de ligging van het besloten 
bosgebied op de Brabantse Wal zijn de overgangen naar het open agrarisch gebied en met name naar open gebied 
‘het Laag’ door de aanwezige beeldbepalende hoogteverschillen typerend.  
 
Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn en de Rijksweg A58/A4. Het gedeelte ten zuiden van deze 
infrastructuur lijnen wordt gekenmerkt door grootschalige vrijwel aaneengesloten en zeer besloten bossen, met 
overwegend naaldhoutbeplanting. Hierin is een aantal landgoederen gelegen, zoals Lievensberg en Zoomland. 
Verspreid in dit gedeelte ligt een aantal open gebieden in de vorm van restanten van heidegebieden en 
stuifzandgronden en oude bouwlanden. Opvallend hierbij is de brede open leidingenstraat. Het gebied ten noorden van 
de spoorlijn geeft een veel meer versnipperd landschappelijk beeld. Wat meer kleinschalige bospercelen worden hier 
afgewisseld met open weiden en bouwland. Hier vormt de fortenlinie een landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevol element. Dit gebied wordt sinds kort doorsneden door de A4 richting Dinteloord.    
 
Bebouwing ontbreekt grotendeels in het bosgebied. Verspreid zijn enkele kleinschalige agrarische enclaves gelegen, 
naast de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op de landgoederen en recreatieve bebouwing. De bebouwing gaat 
veelal verscholen achter bomen en overige beplanting en is wat maat en schaal betreft afgestemd op de 
landschappelijke omgeving. De bouwstijl, bouwmassa en vormgeving is individueel en gevarieerd, veelal 1 of 2 
bouwlagen met een gevarieerde dakvorm en -richting, vrij gepositioneerd op ruime kavels met een wisselende 
oriëntatie.   
 
In dit gebied behoren ook de twee forten Pinssen en Roovere met hun verbinding. Deze rijksmonumenten maken 
onderdeel uit van de West-Brabantse Waterlinie en vormen bijzondere beeldbepalende elementen. De forten zijn 
gedeeltelijk nog herkenbaar aan de voorwerken (dubbele grachten) en de Liniewal. De bastions en redans (‘uitstekels’) 
zijn nog herkenbaar in het grondvlak door een weg en een fietspad, gedeeltelijk begroeid met bossage.   
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Het aan de oostkant van Bergen op Zoom en Halsteren gelegen grootschalig bosgebied en landgoederen zone worden 
gekenmerkt door beslotenheid van grootschalige loof- en naaldbossen, afgewisseld met enkele heidegronden en 
verspreid bouwland. Kenmerkend is de ligging op de Brabantse Wal en daarmee de overgangen naar het open 
agrarisch gebied met beeldbepalende hoogteverschillen. De bebouwing in het gebied is verspreid en solitair gesitueerd 
en beperkt zich tot enkele boerderijen, landhuizen, maneges en recreatieve bebouwing. Het is van belang dat deze 
oorspronkelijke karakteristiek met een besloten bosrijke uitstraling en extensieve bebouwing wordt gewaarborgd.  
 
In de nota ‘Landschapsvisie West-Brabantse Waterlinie’ wordt een structuurvisie en ontwerpsuggesties gegeven hoe 
men kan omgaan met de cultuurhistorische waarden van de Waterlinie, waar de forten Pinssen en Roovere onderdeel 
van uitmaken.  
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op de massa en vorm en kleur en materiaal van de 
bebouwingselementen. Welstandsbeleid is door de besloten karakteristiek en daarmee de beperkte zichtbaarheid van 
de vrijstaande bebouwingselementen voornamelijk gericht op de bescherming van de bestaande cultuurhistorische 
waarden, afstemming op de hoofdbebouwing en een zorgvuldige afstemming in bouwmassa en kleur- en 
materiaalgebruik van de bebouwing op het omliggende landschap.  
 
Welstandsniveau  
Door de cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle omgeving en kenmerkende ligging op de Brabantse Wal is 
het bosgebied/Landgoederenzone aangewezen als bijzonder welstandsgebied.   
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Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Interpreteren van gevarieerde positionering.  
- Veelzijdige oriëntatie van bebouwing respecteren.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal van bebouwing gerelateerd aan de bebouwde omgeving (m.a.w. maat en 

schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
- Interpreteren van bebouwing als een op zichzelf staande hoofdmassa, met een eigen vormgeving en 

architectuur.   
- Gevarieerde of experimentele vormbehandeling is wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Aanwezige cultuurhistorische waardevolle architectuurbeeld van bebouwing en ensembles respecteren en bij 

nieuwbouw interpreteren.  
- Representatieve en eigentijdse vormgeven van nieuwbouw is wenselijk.  
- Alle gevels behandelen als voorgevel.  
 
Kleur en materiaal  
- Agrarische bijgebouwen in metselwerk, donker gepotdekseld hout of staalprofiel. Regulier damwandprofiel 

enkel uitgevoerd in een donkere kleur.  
- Uitsluiten van sterk met de omgeving contrasterende kleuren of reflecterende materialen.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.15 OPEN AGRARISCH GEBIED  
 
Gebiedsbeschrijving  
Het open agrarisch gebied omrand voornamelijk aan de noordzijde het stedelijk gebied van Bergen op Zoom en loopt 
door aan de oostkant langs het bosgebied/landgoederenzone tot aan de Wouwse Plantage. Het gebied heeft een zeer 
open karakter met vele vergezichten. De Brabantse Wal speelt hierin een grote rol. Deze dekzandrug is aan de 
westkant in de loop der tijd afgekalfd door de zee, waardoor er voor Nederlandse begrippen forse hoogte verschillen in 
het landschap zijn ontstaan. Hiermee vormt de Brabantse Wal de overgang tussen zand en zeekleigrond. De 
zeekleipolders aan de westkant, zoals de Auvergnepolder, de Glymespolder worden gekenmerkt door een 
grootschalige rationele verkaveling met verspreid een klein aantal boerderijen en woonbebouwing en een grote mate 
aan openheid. De polders op de dekzandgronden, zoals het Halsters Laag, hebben een kleinschaliger karakter. Het 
verkavelingpatroon is blokvormig en wordt doorsneden door kleine polderwegen met regelmatig opgaande begroeiing. 
Het bebouwingspatroon is versnipperd.   
 
Het grootste gedeelte van de bebouwing in het open agrarisch gebied is geclusterd in de landelijke linten. De overige 
bebouwingselementen bestaan voornamelijk uit boerderijen en vrijstaande woningen die verspreid, soms geïsoleerd in 
het landschap zijn gelegen. De positionering en oriëntatie van de bebouwing is gerelateerd aan de weg of kavelrichting 
en wordt veelal omgeven door opgaande erfbeplanting. De bebouwing is hoofdzakelijk opgebouwd uit 1 of 2 
bouwlagen met zadeldak, schildkap of samengestelde kap. De woningen zijn met name opgebouwd uit baksteen in 
aardtinten en rode of donkere dakpannen en zijn soms voorzien van fraaie detailleringen. Het gehele open agrarische 
gebied wordt gekenmerkt door cultuurhistorisch waardevolle boerderijen. Deze zijn veelal opgebouwd uit een woonhuis 
met bijbehorende schuren. Het woonhuis bestaat uit 1 bouwlaag van metselwerk in aardkleurige baksteen of 
ijsselsteentjes voorzien van een natuurstenen plint, kroonlijst en verticale gevelopeningen eventueel voorzien van 
rolbogen met sluitstenen en bovenlicht. De kap is vaak een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de voorgevel, 
bedekt met (kruis)pannen. De oorspronkelijke schuren zijn opgebouwd uit baksteen of gepotdekseld donker hout met 
een wolfdak bedekt met riet of (kruis)pannen. Door schaalvergroting in de landbouw zijn steeds meer eigentijds 
vormgegeven agrarische bedrijfscomplexen zichtbaar in het open agrarisch gebied. Opvallend hieraan zijn de lange 
schuren/stallen van baksteen of donker damwandprofiel en daarbij lichte silo’s.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkelingen en beleid  
Het agrarisch gebied in de gemeente kent een open karakteristiek van afzonderlijke polders met een regelmatige blok- 
en strokenverkaveling. Het grondgebruik bestaat uit akkerbouw afgewisseld met grasland. De Brabantse Wal met 
kenmerkende hoogteverschillen en daarmee de overgangen naar aangrenzende stedelijke en grootschalige 
bosgebieden is beeldbepalend voor het open agrarisch gebied. De bebouwing in het open agrarisch gebied is 
grotendeels geconcentreerd in de landelijke linten. Verspreid door het gebied zijn langs kleine polderwegen solitaire 
boerderijen en woonbebouwing gesitueerd.   
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op massa en vorm en kleur- en materiaalgebruik van 
de bebouwing. De gevoeligheden binnen het open agrarisch gebied liggen voornamelijk in de openheid van het 
landschap en daarmee de zichtbaarheid van bebouwingselementen en schaalvergroting in de landbouw. Het 
welstandsbeleid is daarom gericht op handhaving van de oorspronkelijke karakteristiek van de boerderijen en de zorg 
voor goede inpassing van nieuwe elementen wat betreft massa en vorm en kleur en materiaal in relatie met het 
omliggende landschap.  
 
Welstandsniveau  
Vanwege de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de open karakteristiek van het landschap 
en daarmee de duidelijke zichtbaarheid van (nieuwe) bebouwingselementen valt het open agrarisch gebied onder de 
bijzondere welstandsgebieden  (behoudend.)  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.   
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Situering  
- De bebouwing op het bedrijfsperceel dient bij voorkeur compact te blijven om te grote uitwaaiering te 

voorkomen.   
- Respecteren van een positionering afgestemd op het ensemble van bebouwingselementen waartoe het 

bouwwerk behoort.  
- Respecteren van waardevolle zichtlijnen, zoals de doorzichten langs sloten of vaarten.  
- Situering van de bedrijfsgebouwen achter het woongedeelte en de bijgebouwen, zodat er sprake is van een 

woon- en een bedrijfszone.  
- Relatie met open landschappelijke omgeving door natuurlijk vormgegeven erfafscheidingen is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal evenals de dakvorm en –richting van de bebouwing aan het ensemble 

van bebouwingselementen waartoe het bouwwerk behoort.  
- Agrarische bedrijfsgebouwen zoals opslagloodsen en stallen, behalve silo’s, bestaan uit een onderbouw op 

een  herkenbare en in verhouding uitgevoerde steenachtige plint, die wordt afgedekt met een flauwe zadeldak 
(hellingshoek tot 30°).  

- Gezien het open karakter zijn verticale silo’s/opslagplaatsen i.p.v. horizontale silo’s/opslagplaatsen wenselijk.  
- Het is wenselijk de lengte van de bedrijfsgebouwen haaks op de richting van de weg te oriënteren (afhankelijk 

van specifieke situatie en omliggende bebouwing).  
- Aanbouw van bedrijfsgebouwen aan de woonbebouwing is niet gewenst en alleen toegestaan wanneer 

overtuigend wordt beargumenteerd dat het ten goede komt van de bedrijfsvoering.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Cultuurhistorisch waardevolle architectuur van bebouwing en boerderijen respecteren.  
- Bij (vervangende) nieuwbouw interpreteren van de architectuur van de oorspronkelijke gevelopbouw en 

karakteristieke gevelindeling van agrarische bebouwing zoals boerderijen uit de omgeving.  
- Kleur en materiaal  
- Agrarische bedrijfsgebouwen in roodbruin metselwerk, donker gepotdekseld hout of staalprofiel. Regulier 

damwandprofiel enkel uitgevoerd in een donkere kleur (donkergroen, -zwart of -rood).  
- Het is wenselijk de daken te bedekken met oranjerode dakpannen of platen.  
- Uitsluiten van sterk met de omgeving contrasterende kleuren of reflecterende materialen.  
 
Overige 
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
 
 

 53



2.3.16 BOSLINT HEIMOLEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
De voormalige buurtschap Heimolen ontwikkelde zich in de loop van de tijd ten zuidoosten van de kern bergen op 
Zoom. Het boslint is gelegen tussen de Randweg Oost/A58 en de Huijbergsebaan en wordt omringd door het 
grootschalige bosgebied / landgoederenzone.   
 
De lintstructuur wordt bepaald door een gebogen straatverloop met door bebouwing en begroeiing afwisselende 
straatbeelden, waardoor gedifferentieerde uitzichten en zichtlijnen ontstaan. Het lint is opgebouwd met gevarieerde 
vrijstaande woningen uit verschillende bouwperioden gesitueerd op ruime kavels, afgewisseld met een aantal 
bedrijfspanden. De verschillende onderlinge afstand tussen de bebouwing, gedraaide positie en verspringingen ten 
opzichte van de voorgevellijn versterken de diversiteit in het straatbeeld. Door het bosrijke gebied en dichte 
erfbeplanting zijn de woningen soms nauwelijks zichtbaar vanaf de weg. Het gevelbeeld wordt dan ook bepaald door 
variatie in bouwmassa, dakvorm en –richting, bouwstijl en begroeiing. Het materiaalgebruik bestaat overwegend uit 
metselwerk in lichte aardtinten.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Het boslint Heimolen e.o. wordt gekenmerkt door een besloten ligging in het bosgebied/ Landgoederenzone in het 
zuiden van de gemeente. De straatwanden zijn diffuus en het gevelbeeld is gevarieerd. Daarbij bepaalt het omliggende 
bosgebied grotendeels de uitstraling van het lint en zorgt ervoor dat de impact van de bebouwingselementen op de 
omgeving klein is.  
 
Het respecteren van waardevolle groenvoorzieningen waarbinnen in beperkte hoeveelheid en met extra zorg 
bebouwing wordt geplaatst vormt het uitgangspunt. Het belangrijkste beoordelingsaspect daarbij is de situering en 
massa en vorm van de bebouwing. Het welstandsbeleid is daarom gericht op handhaving van de gevarieerde 
karakteristiek met ruimte voor inpassing van voornamelijk nieuwe woonbebouwing in relatie tot het omliggende 
bosgebied door behoud van het groene karakter tussen de bebouwing.   
 
Welstandsniveau  
Het boslint Heimolen is door de besloten ligging in het bosgebied en het gevarieerde, diffuse gevelbeeld een regulier 
welstandsgebied.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van de verweving van het lint met het omliggende bosgebied.   
- Respecteren van afwisselende karakteristieken in de straatwanden met gevarieerde onderlinge afstand 

tussen de bebouwing en ruimtelijke invulling daarvan.  
- Interpreteren van positionering verspringend ten opzichte van de voorgevellijn.   
- Gevarieerde oriëntatie van bebouwing ten opzichte van de weg is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van nieuwbouw vormgegeven als een compacte op zichzelf staande hoofdmassa, die kan 

afwijken van belendingen.  
- Bij duidelijke zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte interpreteren van maat en schaal van de bebouwing 

gerelateerd aan de bebouwde omgeving.  
- Gevarieerde dakvorm- en richting is wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Aanwezig architectuurbeeld van bebouwing en ensembles respecteren en bij nieuwbouw interpreteren.  
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Kleur en materiaal  
- Kleur- en materiaalgebruik in relatie met omgeving is wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.17 HALSTEREN ZUIDOOST  
 
Gebiedsbeschrijving  
Het deelgebied Halsteren Zuidoost ligt ten oosten van de Halsterseweg en wordt begrensd door de woonwijk Rode 
Schouw aan de noordzijde, recreatiegebied ‘De Melanen’ in het oosten en de Nieuwe Molenweg aan de zuidkant. Aan 
de zuidkant grenst open agrarisch gebied. De stedenbouwkundige structuur is opgebouwd uit een grillig stratenpatroon 
met een bochtig straatverloop en daaraan schijnbaar willekeurig gepositioneerde veelal vrijstaande woningen.  Het 
straatprofiel is door het bochtige verloop met korte zichtlijnen smal en besloten. Dit wordt in het oostelijk deel van de 
wijk versterkt door het geaccidenteerde terrein en straatwanden opgebouwd uit vrijstaande woningen op ruime kavels 
met gevarieerde positionering en oriëntatie, die worden afgewisseld met dichtbegroeid openbaar groen. De vrijstaande 
woningen verschillen sterk van elkaar voor wat betreft bouwmassa, vormgeving en kleur- en materiaalgebruik.  
 
In het westelijk deel van de wijk, tussen de Halsterseweg en Jankenberg, wordt straatbeeld gekenmerkt door smalle 
straten met daaraan geschakelde of vrijstaande kleinschalige woningen dicht aan de openbare weg gesitueerd. De 
straatwanden zijn hier door een hogere bebouwingsdichtheid relatief gesloten. In dit gedeelte zijn regelmatig achter de 
woningen weer andere woningen gesitueerd waardoor de oriëntatie wordt bemoeilijkt en er voorachterkant situaties 
ontstaan. De woningen vertonen weinig samenhang en zijn wat betreft vormgeving zeer gedifferentieerd. De 
samenhang tussen de geschakelde woningen is door gevarieerde uitbreidingen binnen het bouwblok veelal verloren 
gegaan. Ook het materiaal en kleurgebruik kent een grote variatie.   
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Halsteren Zuidoost is een organisch gegroeid woongebied met een ongestructureerde onderliggende 
stedenbouwkundige opzet, waarin woningbouw zich schijnbaar willekeurig heeft ontwikkeld en omgeven wordt door 
een besloten openbare ruimte op geaccidenteerd terrein met dichte begroeiing. Door de schijnbare willekeur ontstaat 
een ongeordend geheel wat rommelig overkomt. De verscheidenheid in bebouwing wordt versterkt door gevarieerde 
positionering en oriëntatie ten opzichte van elkaar, vormgegeven in verschillende bouwstijlen, -massa’s, detaillering en 
kleur en materiaal.   
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op de massa en vorm van de bebouwing. 
Gevoeligheden zijn door de beschutte ligging van veelal vrijstaande bebouwing en het gedifferentieerde gevelbeeld bij 
hogere bebouwingdichtheden beperkt. Het belangrijkste aspect voor welstand is daarom afstemming op de 
hoofdbebouwing en de relatie met de omliggende groenstructuren.  
 
Welstandsniveau  
Het deelgebied Halsteren Zuidoost is door de grote differentiatie in het bebouwingsbeeld, het besloten ruimtelijk beeld 
en daarmee de relatief lage welstandsgevoeligheid aangewezen als regulier welstandsgebied.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Interpreteren van gevarieerde positionering en oriëntatie.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van de maat en schaal van bebouwing gerelateerd aan de bebouwde omgeving (m.a.w. maat en 

schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
- Interpreteren van dakvorm en –richting van de bebouwing in de directe omgeving.  
- Interpreteren van nieuwbouw vormgegeven als een compacte op zichzelf staande hoofdmassa, die afwijkt van 

belendingen.  
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Gevelkarakteristiek  
- Respecteren van naar de straat gekeerde voorgevel, waarvan de voorgevel bestaat uit de voordeur en 

meerdere gevelopeningen.  
- Geen dichte gevels (muren) op voetgangersniveau. Visuele toegankelijkheid door transparante vormgeving is 

wenselijk.  
 
Kleur en materiaal  
- Kleur- en materiaalgebruik in relatie met omgeving is wenselijk  
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2.3.18 WONINGBOUW BOUWPERIODE 1945 - 1960  
 
Gebiedsbeschrijving  
In de jaren tussen 1945 en 1960 zijn veel uitbreidingen gerealiseerd met een eenvoudig patroon van rechte straten met 
een symmetrisch straatprofiel en bomen op de trottoirs. Het gaat hier om planmatige uitbreidingen op relatief kleine 
schaal die aansluiten op de oorspronkelijke stad- en dorpsstructuur. Dit is herkenbaar aan de verweving met oudere 
bebouwing langs uitvalswegen, zoals het geval is langs de Borgvlietsedreef.   
 
Veel woningen zijn onderdeel van een portiek of galerijflat en daardoor in hun vorm ondergeschikt aan het gebouw. 
Daarnaast zijn er ook veel rijwoningen in blok- of strokenverkaveling gerealiseerd afgewisseld met dubbele en 
vrijstaande woningen. Soms is sprake van een geclusterde stedenbouwkundige opzet, waarbij sommige buurten doen 
denken aan de tuindorpen van voor 1940, zoals bijvoorbeeld de Oranjebuurt in de wijk Fort/Zeekant.   
 
Kenmerkend zijn het blokvormig stratenpatroon en het straatgericht wonen. De straathoeken zijn open, waarbij de 
woningen veelal een duidelijk onderscheid hebben tussen voorgevel en zijgevel. Rust in het bebouwingsbeeld ontstaat 
door de eenvoudige hoofdmassa´s en dakvormen, zoals zadelkappen en soms schilddaken. De herhaling van 
gelijkvormige koppen van bouwblokken geeft een karakteristiek beeld naar zijstraten. Voor- en zijtuinen zijn 
gescheiden van de openbare ruimte door eenvoudige, lage erfafscheidingen. Aanbouwen aan achtergevels en 
dakkapellen/dakopbouwen voegen zich soepel binnen de hoofdkarakteristiek van het bebouwingsthema.   
 
Het architectuurbeeld van de woningbouw kan men enerzijds als traditionele ‘bakstenen’ architectuur kenmerken en 
anderzijds is de architectuur voor een deel bepaald door experimenten met geïndustrialiseerde bouw (zogenaamde 
pre-fab elementen) om sneller woningen te realiseren. Kenmerkend hiervan is het gebruik van betonnen elementen in 
de gevel. Samen met het muurvlak en de kozijnen vormen zij de basisonderdelen die de vorm van de architectuur 
bepalen. De onderverdeling tussen deze drie basisonderdelen is nog steeds duidelijk herkenbaar. Daarnaast zijn de 
symmetrische gevelindelingen van twee naast elkaar gelegen woningen en de duidelijk geaccentueerde voordeuren, 
door bovenlichten, lijsten en/of een opstapje, beeldbepalende gevelelementen.  
 
Rondom dorpskern Halsteren 
Deze buurt ligt aan de weerszijden van de Dorpsstraat en vormt de planmatige dorpsuitbreiding van Halsteren van na 
1945.   
 
Tussen de Jannelandseweg en de Dorpsstraat zijn veelal rijwoningen in blokverkaveling gerealiseerd van twee lagen 
met zadelkap in de lengterichting. Het hoogteverschil ten opzichte van de Dorpsstraat is te zien aan de opgaande 
voortuinen en de verspringende noklijnen van de rijwoningen aan de Dal van Josafat en Koffiebos. Naast de 
rijwoningen is een aantal bungalowwoningen langs de Jannelandseweg en Gagelweg gesitueerd.  
 
In het gevelbeeld van de rijwoningen is onderscheid te maken in de ‘traditioneel’ vormgegeven rijwoningen en de 
‘moderne’ rijwoningen. De traditionele rijwoningen zijn herkenbaar aan de duidelijke roodbruin gemetselde gevels, 
penanten die de woningen scheiden, eenvoudige gevelindeling en inpandige voordeuren met omlijsting. De modernere 
rijwoningen kenmerken zich door lichtkleurig metselwerk en puidelen met kozijnen en in plaatmateriaal uitgevoerde 
borstwering tussen de kozijnen van de begane grond en eerste verdieping. Ook deze woningen hebben een 
symmetrische indeling van twee naast elkaar gelegen woningen. Door de  borstwering en de in een afwijkende kleur 
gemetselde plint aan de onderzijde van de gevel overheerst een horizontale gevelgeleding.   
 
Aan de andere zijde van de Dorpsstraat rondom het Sint Maartensplein zijn samenhangende complexen gesitueerd. 
Langs de Bernhardstraat en Julianastraat staan kleinschalige arbeiderswoningen van één laag met kap in de 
lengterichting en verfijnde detailleringen in het metselwerk. De overige bebouwing bestaat uit twee lagen met kap en 
een duidelijk traditionele ‘bakstenen’ architectuur. Ook hier zijn de symmetrische en eenvoudige gevelindeling, 
toepassing van baksteen en hout als hoofdmaterialen en de met omlijsting geaccentueerde inpandige voordeuren, 
karakteristieke elementen.  
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Het Fort /Zeekant 
Deze ruime woonwijk is gelegen tussen de binnenstad en de nieuwbouwwijk ‘Bergse Plaat’ en bestaat uit rijwoningen 
in blokverkaveling en gestapelde woningbouw. Daarnaast zijn er buurtjes met patiowoningen (Klein Jeruzalem) en 
grotere vrijstaande villabebouwing in deze wijk gesitueerd. Op het moment van vaststelling van deze nota wordt de wijk 
grondig geherstructureerd door herinrichting van de openbare ruimte en sloop en nieuwbouw van verouderde 
complexen. Door de bijzondere ligging aan de Brabantse Wal, waardoor aan de randen uitzichten ontstaan over de 
lager gelegen Augustapolder en de Bergse Plaat, heeft deze wijk een unieke ligging met een eigen identiteit. Het 
beduidend lager gelegen Benedenbaantje aan de zuidzijde versterkt dat beeld.  
 
Fort/Zeekant heeft een herkenbare rechtlijnige stedenbouwkundige opzet met de Borgvlietsedreef en Prinses 
Beatrixlaan als centrale assen die de verschillende woonbuurten ontsluiten. De hoofdstructuur bestaat verder uit de 
Scheldelaan, Augustalaan en Casper Fagellaan. Bijzondere ruimten zijn het Emmaplein en het Lourdesplein.      
 
De wijk is in verschillende perioden ontwikkeld (van 1920 tot heden), waarbij het grootste deel tussen 1945 en 1960 is 
gerealiseerd. De wijk is dan ook op te delen in een aantal ruimtelijke typologische eenheden, zoals straten, buurten en 
randen. De Rivierenbuurt, Oranjebuurt, Klein Jeruzalem en de Schimmelpennincklaan en omgeving zijn duidelijk 
herkenbare samenhangende buurten. De verschillen tussen bovenstaande buurten is met name te vinden in 
bebouwingstypologie, overgang privé-openbaar en architectuur. Langs de Borgvlietsedreef is een grote 
verscheidenheid aan bebouwingstypen te zien waarbij de samenhang ontbreekt. De Borgvlietsedreef bestaat vaak uit 
gesloten ensembles met geschakelde bebouwing van één of twee lagen met kap of plat dak. De bebouwing is hier 
organisch gegroeid tussen 1900 en 1940 met diverse bouwstijlen en een aantal bouwelementen van na 1945, zoals de 
Scheldeflat.  
 
De bebouwing in de Oranjebuurt varieert van kleine arbeiderswoningen van voor de Tweede Wereldoorlog, traditionele 
rijtjeswoningen, de eerste doorzonwoningen tot poortwoningen met ontsluitingen naar de achtertuinen. Het geheel 
heeft een duidelijk samenhangend en Traditioneel architectuurbeeld door gebruik van roodbruin baksteen als 
hoofdmateriaal voor de gevels en hout voor kozijnen, gootlijsten en klossen. De samenhang wordt tevens door de 
bewaard gebleven stedenbouwkundige opzet bepaald. Opvallende elementen zijn veel voorkomende poorten naar het 
binnengebied en de gemetselde erfafscheidingen aansluitend op het hoofdgebouw.  
 
De bebouwing in de Rivierbuurt is in een later stadium ontwikkeld en bestaat uit rijwoningen van twee lagen met kap. 
Afwijkend van de overige buurten zijn de relatief ruime voortuinen bij de rijwoningen. Het materiaalgebruik bestaat uit 
lichtbruin metselwerk, houten kozijnen, deuren en gevelpanelen. Karakteristiek zijn de betonnen balkons met een later 
aangebrachte aluminium balustrade.   
 
De bebouwing aan de Schimmelpennincklaan en omgeving bestaat uit eenvormige rijwoningen in blokverkaveling met 
een ingetogen en eenvoudige gevelindeling. De symmetrische gevelindeling, de geaccentueerde witgekleurde gootlijst 
met houten klossen en het gebruik van mosgroen en lichtbeige gekleurde gevelpanelen zijn bepalend voor het 
gevelbeeld.  
 
Het introverte complex Paulusberg is een kleine enclave aan de zuidkant van de wijk. De bebouwing kent een divers 
gevelbeeld door verspringende hoogten, kappen en gevels. Dit complex heeft een eigen karakter zonder relatie met de 
directe omgeving. Donkerbruin metselwerk overheerst. Uitzondering daarop zijn de ontsluitingen van een trap 
vormgegeven met in een lichte kleur geschilderd metselwerk.  
 
Klein Jeruzalem bestaat uit lage patiowoningen die gedeeltelijk geschakeld zijn. Door de bebouwingstypologie en 
groene inrichting van erf en openbare ruimten heeft deze buurt een eigen uitstraling.  
 
Het merendeel van de oorspronkelijke bebouwing rondom Lourdesplein en de portiekflats aan de Augustalaan en 
Casper Fagellaan heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw in de vorm van appartementencomplexen, beneden-boven 
woningen, geschakelde twee-onder-één-kap woningen en rijwoningen in een eigentijdse vormgeving.  
 
Rondom Gageldonk 
Naast de samenhangende woningbouw van Gageldonk, die als apart gebied is beschreven, is er rondom deze wijk nog 
een aantal kleinere buurten met woningbouw uit dezelfde periode.   
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Tussen de Kastanjelaan en Parallelweg zijn karakteristieke en traditioneel vormgegeven rijwoningen van twee lagen 
aanwezig. Kenmerkend is de unieke versiering van de entrees door een omlijsting over twee lagen. Hierdoor ontstaat 
een bepaalde ritmiek in de gevelwand die de samenhang versterkt. De gevels zijn opgetrokken in roodbruin 
metselwerk en de zadelkappen in de lengterichting zijn bedekt met rode pannen. Aan de Parallelweg zelf is de 
bebouwing divers en bestaat uit geschakelde individueel vormgegeven bebouwing die organisch langs het spoor is 
gegroeid.  Langs de Kastanjelaan zijn portiekflats gesitueerd in dezelfde vormgeving als de rijwoningen.  
 
Tussen de Meidoornlaan en Vijverberg Zuid is een samenhangend woonbuurtje met rijwoningen en portiekflats 
gerealiseerd. De stempelstructuur en de afwisseling van rijwoningen van een of twee lagen met kap en de portiekflats 
van vier lagen is karakteristiek voor de bouwperiode van na 1945. De samenhang ontstaat met name door de 
hoofdvorm, het materiaal- en het  kleurgebruik. Typerend aan de gevelindeling van de rijwoningen is het afwijkend 
vormgegeven geveldeel tussen de kozijnen van de begane grond en verdieping. Dit geveldeel is licht van kleur en is 
bewerkt met een motief in het pleisterwerk. Het gebruik van betonelementen  voor inpandige balkons, luifels en 
omlijsting van de voordeuren is in dit buurtje duidelijk herkenbaar.  
 
Karel Doormanstraat en omgeving 
Een bijzonder buurtje wordt gevormd door de woningbouw tussen de Rooseveltlaan en de kardinaal de Jonglaan. De 
in stroken verkavelde rijwoningen bestaan uit twee lagen met een zadelkap met een flauwe hellingshoek. Naast deze 
rijwoningen zijn er portiekflats van drie lagen gesitueerd. De entree/portiek van deze flats is bijzonder gedetailleerd 
vormgegeven door de uitpandige houten constructie met raampartijen. De samenhang wordt bepaald door de 
hoofdvorm en architectuur. Bij de renovatie in 2003 van deze woningen is de oorspronkelijke bouwstijl gerespecteerd.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Deze woongebieden hebben een overzichtelijk, rustig en relatief groen karakter. De aanwezige complexen zijn in hun 
oorspronkelijke opzet architectonisch en stedenbouwkundig met zorg ontworpen. De samenhang is op buurtniveau 
vaak nog duidelijk aanwezig. Het beeld wordt voornamelijk bepaald door de herhaling van identieke woonblokken in 
een groot verband van rechthoekige halfopen verkavelingpatronen. Verstoringen van dit bebouwingsbeeld doen zich 
dan ook met name voor aan de voorkant en bij hoekwoningen omdat aanbouwen, bijgebouwen en schuttingen in de 
voor- en zijtuinen vaak op gespannen voet staan met deze stedenbouwkundige karakteristiek van de woonwijk.   
 
In bijna alle behandelde woonbuurten zijn de woninguitbreidingen in de vorm van dakkapellen, aan- en uitbouwen aan 
de achterzijde gesitueerd of collectief uitgevoerd, waardoor het samenhangend straatbeeld behouden is gebleven. 
Wanneer woningen afzonderlijk aan particulieren zijn verkocht bestaat het gevaar dat de architectonische samenhang 
in het straatbeeld langzamerhand verdwijnt. Het uitgangspunt voor het welstandsbeleid is het bieden van 
mogelijkheden ten behoeve van woninguitbreidingen zonder het oorspronkelijke straatbeeld en profiel van de woning te 
veel aan te tasten.   
 
Waar het gaat om de rijwoningen is de architectuur eveneens geïntegreerd in een groter geheel als een in eenheid 
ontworpen buurt. Bij veranderingen moet de totale vorm van het gebouw uitgangspunt zijn. Het is belangrijk om in elke 
groep onderdelen van het architectuurbeeld een sterke samenhang te houden, dan blijft het contrast tussen de muur, 
de kozijnen en de betonnen elementen overeind en behoudt de architectuur haar heldere uitstraling. Nieuwe 
toevoegingen dienen hierop afgestemd te worden. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: samenhang per bouwblok, 
herhaling en ritmiek, gevelgeleding, indeling, entrees en kleur- en materiaalgebruik.  
 
Vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt vormt Oranjebuurt, als typische arbeiderswijk, niet alleen voor de 
directe omgeving maar voor geheel Bergen op Zoom een waardevol gebied. Deze woningen en buurtwinkels in een 
bijzondere stedenbouwkundige opzet zijn wat betreft vorm en beeld nog intact. Door de gemeente is in 2001 een 
cultuurhistorische verkenning gedaan naar de Oranjebuurt. Deze notitie ‘De cultuur-historische factor in 
revitalisatiewijken’ omvat waardevolle beschrijvingen en waardebepalingen van de buurt. Voor ’t Fort-Zeekant is in 
2001 een Beeldkwaliteitplan opgesteld en vastgesteld. Het beeldkwaliteitplan is als bijlage bij deze welstandsnota 
opgenomen en vastgesteld.  
 
Welstandsniveau  
De wijken uit deze gebiedscategorie vallen onder de reguliere welstandsgebieden. Daarbij dient wel extra aandacht uit 
te gaan naar het behouden van de bestaande beeldkwaliteit van de Oranjebuurt.   
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Welstandcriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden. Bij de beoordeling of een bouwplan in ’t Fort-Zeekant voldoet aan 
redelijke eisen van welstand dient, naast onderstaande welstandscriteria, ook het betreffende beeldkwaliteitplan als 
beoordelingskader.  
 
Situering  
- Respecteren van rijwoningen in een strokenverkaveling of (half)open bouwblokken en gestapelde 

bouwblokken in een groene setting veelal langs hoofdroutes  
- Interpreteren van samenhang op het niveau van de wijk en het bouwblok.  
- Interpreteren van de begeleidende karakteristiek in de straatwanden.  
- Herhaling in straatwand door identieke kopgevels, gevelkenmerken of andersoortige toevoegingen 

interpreteren.  
- Bij strokenverkaveling en (half)open bouwblokken zijn zij- en achterkanten regelmatig zichtbaar vanaf de 

openbare ruimte. Behandeling van deze gevels als de voorgevels is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van samenhang in woningblokken, die één stedenbouwkundig geheel vormen. Toevoegingen 

per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdindeling van het blok en verstoren de ritmiek niet.   
- Interpreteren van bestaande dakvorm van belendende woning. (voornamelijk gezamenlijke zadelkap met de 

noklijn evenwijdig aan de straat). Bij bouw van een nieuw complex zijn platte daken of afwijkende dakvormen 
mogelijk.  

- Accentuering van hoeksituaties en op overige stedenbouwkundig geëigende situaties is wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Interpreteren van herhaling en ritmiek in de gevelindeling. De symmetrische indeling van twee naast elkaar 

gelegen woningen interpreteren.  
- Interpreteren van de gevelkenmerken, -geleding en –opbouw met behoud van de architectonische eenheid.  
 
Kleur en materiaal  
- Ingetogen en samenhangend kleur- en materiaalgebruik is wenselijk.  
- Toepassen van roodbruine baksteen, houten kozijnen en andere traditionele architectuurkenmerken is 

wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.19 PLANMATIGE WONINGBOUW 
 (HOOG/LAAG, STROKEN- EN BLOKVERKAVELING) 
 
Gebiedsbeschrijving  
In de jaren ‘60 en ‘70 zijn woongebieden gerealiseerd met een duidelijke functiescheiding in de opbouw tussen wonen, 
werken, winkelen, groen en verkeer.  
 
In het verkeerssysteem is een duidelijke hiërarchie aanwezig in ontsluitingswegen, woonstraten en autovrije zones. 
Vaak treffen we experimentele verkavelingvormen aan, zoals strokenverkaveling en hofverkaveling, waarbij parkeren 
wordt geconcentreerd en autovrije woonstraten ontstaan. De gebouwen en gebouwcomplexen bestaan uit eenvoudige, 
rechthoekige bouwblokken die als abstracte composities in de open ruimte zijn geplaatst. Herhalingen van gelijke 
complexen op zogenaamde ‘stempels’ treden op. Stempels zijn veelal opgebouwd uit een mix van bungalows, 
rijenhuizen en flatgebouwen waarbij de hogere bouwmassa’s aan de randen zijn geplaatst met laagbouwcomplexen 
daartussen. Wijkvoorzieningen zijn geaccentueerd door middel van hoogbouw. In de gebieden is veel open ruimte voor 
verkeer, groen en waterpartijen. Tot de gebiedscategorie planmatige woningbouw behoren de woonwijken Nieuw-
Borgvliet, Gageldonk-oost, Waranda-oost en Meilust-zuid in Bergen op Zoom, de Beek in Halsteren en Lepelstraat-
noord.  
 
Nieuw-Borgvliet 
Nieuw-Borgvliet ligt in het zuidoosten van Bergen op Zoom, ten westen van de Antwerpsestraatweg. De wijk wordt aan 
de oostzijde begrensd door de binnenstedelijke groenzone, aan de zuidzijde ligt het open agrarisch gebied en aan de 
noordzijde vormt de oude dorpskern van Nieuw-Borgvliet de begrenzing. De stedenbouwkundige structuur in het 
gebied wordt gekenmerkt door een rationeel verkavelingpatroon ingevuld met geschakelde woningen in gesloten en 
halfopen bouwblokken. In het zuidelijk deel zijn veelal vrijstaande woningen met gedifferentieerde vormgeving, 
positionering en oriëntatie gesitueerd.   
 
Gageldonk-Oost 
Gageldonk-Oost ligt in het oosten van Bergen op Zoom. De wijk wordt aan de oostzijde begrensd door de Rijksweg 
A58, aan zuidzijde ligt de stadsentree de Rooseveltlaan, aan de westzijde het parkgebied Vijver Zuid en – Noord en in 
het noorden vormt de bebouwing van de Wouwsestraatweg de begrenzing. Het gebied heeft een eenvoudige rationele 
stedenbouwkundige structuur, met lange rechte doorgaande straten, die zorgen voor een goede oriëntatie door middel 
van lange zichtlijnen. Deze structuur is voornamelijk ingericht met geschakelde woningen in gestempelde gesloten 
blokverkaveling, halfopen en/of strokenverkaveling. Daarnaast komen in het oosten en westen geclusterde dubbele of 
vrijstaande woningen en drie grootschalige flats, die oriëntatiepunten voor de omgeving, vormen voor. De wijk wordt 
verder gekenmerkt door veel openbaar groen en solitaire voorzieningen.  
 
Waranda-oost  
Dit deelgebied ligt in het oosten van de kern Bergen op Zoom en wordt aan de oostkant begrensd door de Rijksweg 
A58. Aan de noordzijde vormt de stadsentree de Rooseveltlaan de begrenzing, in het zuiden en westen is dat de 
binnenstedelijke groenzone. De stedenbouwkundige structuur is rationeel en wordt gekenmerkt door rechte straten, 
veel openbaar groen en gestempelde gesloten blokverkaveling met geschakelde bebouwing. Daarnaast zijn er in het 
midden van de wijk een aantal grootschalige flats van 11 verdiepingen gesitueerd. Verspreid zijn solitaire 
voorzieningen geplaatst, zoals een basisschool en een bibliotheek.  
 
Generaal Spoorstraat en omgeving  
Dit kleinere woonbuurtje is gelegen tussen de Past. Jutenlaan en het spoor ten noorden van de Vondellaan. Dit buurtje 
bestaat uit rijwoningen van twee lagen met kap. Opvallend zijn de luifeltjes boven de voordeuren en het kleurverschil 
tussen de gevels van de begane grond en eerste verdieping.  
 
Meilust-zuid  
De woonwijk Meilust-zuid ligt tussen het stedelijke lint de Zandstraat en de spoorzone aan de noordoost kant van de 
historische binnenstad. Meilust-zuid kenmerkt zich door een stedenbouwkundige structuur van symmetrische, korte 
straten, ingericht met geschakelde woningen in halfopen bouwblokken. In het meest zuidelijke gedeelte zijn vrijstaande 
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woningen op ruime kavels met gedifferentieerde vormgeving, positionering en oriëntatie gesitueerd. Meilust zuid kent 
ook vrij veel flatgebouwen van drie lagen hoog die haaks op de Mozartlaan staan gesitueerd.  
 
De Beek  
Het woongebied De Beek ligt in het noordwesten van Halsteren. De wijk wordt aan de oostzijde begrensd door 
Sportpark en Landgoed ‘De Beek’ en in het westen en noorden vormt het omliggende open agrarische gebied de 
begrenzing. Woonwijk De Beek wordt gekenmerkt door een rationele stedenbouwkundige structuur, waarin de noord-
zuid lopende Burg. Elkhuizenlaan en Beethovenstraat de belangrijkste straten vormen. De overige straten zijn 
voornamelijk haaks op deze lange rechte straten georiënteerd. De woningen zijn hoofdzakelijk geschakelde 
eengezinswoningen opgebouwd in gesloten bouwblokken of in hofstructuur rondom een groene ruime. In de oostelijke 
punt van het gebied is een cluster van vrijstaande woningen, in een besloten groene setting gesitueerd.  
 
Lepelstraat-noord  
Planmatige woningbouw in Lepelstraat is geconcentreerd in het noorden van de kern. Deze kleinschalige wijk wordt 
gekenmerkt door enkele ruim opgezette straten met zowel geschakelde, twee-onder-één-kap als vrijstaande woningen, 
in de voorgevellijn gepositioneerd. Door de rechte, lange straten en de vrijstaande woningen aan de rand van de wijk 
ontstaat er openheid en zichtlijnen over de straten en tussen de bebouwing naar het achterliggende open agrarische 
gebied.  
 
De industriële bouwmethoden bepalen het uiterlijk van de architectuur. Soms liggen geprefabriceerde bouwdelen en 
zelfs betonskeletten in het zicht. Veel geschakelde woningen zijn voorzien van een zadeldak met de noklijn evenwijdig 
aan de straat. Deze gevels worden gekenmerkt door een horizontale geleding door een doorlopende noklijn, gootlijn en 
borstweringen en een grote mate aan ritmiek en herhaling. De oorspronkelijke samenhang in het gevelbeeld is op veel 
plaatsen verstoord door gevelverandering met afwijkende materialen, kleuren, puiveranderingen, gedifferentieerde 
aan- en uitbouwen en dakkapellen en dakopbouwen. In de vrije sector clusters zijn vooral semi-bungalows gebouwd in 
traditionele stijl; vrijstaand, 1 à 2 bouwlagen met kap of plat dak.  
 
Bij oudere flatgebouwen is vaak veel aandacht besteed aan plasticiteit in de gevel, detaillering en ornamenten; 
bijvoorbeeld in de uitwerking van portieken, dakranden en balkons. Grootschalige hoogbouw wordt voornamelijk 
gekenmerkt door een sterk horizontale geleding door de galerij per verdieping met al dan niet gesloten balustrade.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Deze woonwijken zijn opgebouwd volgens een stedenbouwkundige structuur van rationele (gestempelde) verkaveling 
met halfopen en gesloten blokken van geschakelde eengezinswoningen in sommige wijken afgewisseld met 
vrijstaande woningen en stroken hoog- en middelhoogbouw. De waarde van deze wijken schuilt dan ook voornamelijk 
in de stedenbouwkundige opzet; de ruime, groene aanleg en de compositie van bouwmassa’s in de doorlopende open 
ruimte. Om op een verantwoorde manier met de aanwezige kwaliteiten om te gaan, dient het accent te worden gelegd 
op het behoud van samenhang in de afzonderlijke woonblokken en de buurten als geheel. Hierbij zijn voornamelijk 
toevoegingen aan gevel en dakvlakken, gevelwijzigingen alsmede het behoud van geleding, ritmiek en herhaling 
belangrijke items. Ook de zichtbaarheid van het bouwwerk vanaf de openbare ruimte is een belangrijk aandachtspunt. 
Daarbij is het mogelijk om, gerelateerd aan de bestaande context (in relatie met de omgeving), gericht nieuwe 
elementen toe te voegen, rekening houdend met mogelijke accenten op stedenbouwkundig geëigende locaties.  
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op de gevelkarakteristiek en kleur en materialen. De 
gevoeligheden voor welstandsbeleid liggen voornamelijk in sterk afwijkende nieuw- en verbouw, alsmede dissonante 
individuele toevoegingen aan én uitbreidingen van de woning die een verstorende werking op het straatbeeld hebben. 
Dakkapellen, -opbouwen en/of nokverhogingen op woningblokken, die één stedenbouwkundig geheel vormen, dienen 
dus eenduidig uitgevoerd te worden met een gelijke maatvoering, vormgeving en dakhelling.  
 
Welstandsniveau  
De wijken uit deze gebiedscategorie vallen onder de reguliere welstandsgebieden.  
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Welstandcriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Positionering in de voorgevellijn in een structuur van (half)open woonblokken is wenselijk. 
- Interpreteren van samenhang op het niveau van de wijk en het bouwblok.  
- Interpreteren van de begeleidende karakteristiek in de straatwanden.  
- Herhaling in straatwand door identieke kopgevels, gevelkenmerken of andersoortige toevoegingen 

interpreteren.  
- Bij strokenverkaveling en (half)open bouwblokken zijn zij- en achterkantenregelmatig zichtbaar vanaf de 

openbare ruimte. Behandeling van deze gevels als de voorgevels is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van samenhang in woningblokken, die één stedenbouwkundig geheel vormen. Toevoegingen 

per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdindeling van het blok en verstoren de ritmiek niet.   
- Interpreteren van bestaande dakvorm van belendende woning (voornamelijk gezamenlijke zadelkap met de 

noklijn evenwijdig aan de straat). Bij bouw vaneen nieuw complex zijn platte daken of afwijkende dakvormen 
mogelijk. 

- Accentuering van hoeksituaties en op overige stedenbouwkundig geëigende situaties is wenselijk. 
 
Gevelkarakteristiek  
- Interpreteren van symmetrie, herhaling en ritmiek in de gevelindeling.  
- Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen op de vormgeving van het bouwblok/architectonische 

eenheid is wenselijk. 
 
Kleur en materiaal  
- Ingetogen en samenhangend kleur- en materiaalgebruik is wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.20 WOONERVENCULTUUR / INTROVERTE WOONGEBIEDEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
In de jaren ’70 ontstaat als reactie op de zakelijke en monotone blokverkaveling van de ‘Modernen’ de 
Forumbeweging, die aandacht vraagt voor de menselijke schaal en maat van nieuwe woongebieden. De 
woongebieden uit deze periode hebben een gesloten stedenbouwkundige structuur gekenmerkt door een grillig 
stratenpatroon met weinig doorgaande wegen en versnipperde openbare ruimte. De woningen zijn meestal geclusterd 
rondom woonerven of hoven waarbij een duidelijk onderscheid tussen voor- en achterkanten ontbreekt. De wijken of 
delen daarvan zijn sterk naar binnen gekeerd, doordat een groot aantal van de woningen niet straatgericht, maar 
georiënteerd is op een privé-tuin. Er komen veel variaties voor in de vormgeving openbaar-privé, op meerdere plekken 
dringen gesloten en weinig aantrekkelijke achtererfafscheidingen op tot aan de openbare weg.  
 
In de woonwijken staan verschillende woningtypen met verschillende aantallen bouwlagen en verschillende 
dakvormen. In veel gevallen loopt het dakvlak van  
de woning door over een uitbouw waardoor een asymmetrische dakvorm ontstaat. Het merendeel van de 
woonbebouwing bestaat uit één tot drie lagen met kap en is geschakeld. Daarnaast zijn er verschillende 
appartementencomplexen te vinden met diverse bouwhoogten.   
 
Opvallend is het gedifferentieerde gevelbeeld binnen één bouwblok in tegenstelling tot de eenvormige en enkelvoudige 
bouwblokken met rijtjeswoningen uit de periode 1950 tot 1970. Dit gevelbeeld wordt veroorzaakt door de verhevigde 
plasticiteit/dieptewerking van de gevels deels veroorzaakt door de gevarieerde samenstelling van de woning. 
Daarnaast zijn er onregelmatige verspringingen en verdraaiingen van de voorgevellijnen en de afwisselende 
bouwhoogten binnen één bouwblok die dit gedifferentieerde gevelbeeld versterken. De gevelindeling is over het 
algemeen relatief eenvoudig en ingetogen. De materialisering en kleurgebruik sluiten aan bij de mode uit die periode; 
donkere, semi-ambachtelijke materialen, zoals houten gevelpanelen, bakstenen gevels en oranje of donkerkleurige 
dakpannen.   
 
Tot deze gebiedscategorie behoren de wijken Meilust-Noord, Meilust-Zuidoost, Tuinwijk/Noordgeest, Langeweg en 
Pronkstraat e.o. in Bergen op Zoom en Rode Schouw en Lepelstraat-Zuid in respectievelijk Halsteren en Lepelstraat.   
 
Meilust-Noord  
Meilust-Noord ligt in het noordoosten van Bergen op Zoom. De wijk wordt aan de westkant begrensd door de 
binnenstedelijke groenzone Meilustbos/Kleine Melanen. De bebouwing langs de Zandstraat vormt de begrenzing van 
de wijk aan de zuidkant en het bedrijventerrein Meilust en de Randweg Noord aan de oostkant. De woonbebouwing ten 
noorden van de Melanendreef is overwegend vrijstaand op ruime kavels in een groene setting. Ten zuiden van deze 
weg wordt het bebouwingsbeeld bepaald door geschakelde halfopen woonblokken. Opvallend daarnaast is de 
groenstrook ‘Ganzenvijver die diagonaal door de wijk loopt.  
 
Meilust-Zuidoost  
Dit wijkje grenst aan de noordzijde aan de Ravelstraat en wordt aan de zuid- en oostkant afgerond door sportpark 
Meilust. De bebouwing in Meilust-Zuidoost bestaat uit geschakelde en twee-onder-één-kap woningen. Het gevelbeeld 
wordt gekenmerkt door verspringende dakvlakken overlopend op vooraanbouwen, loggia’s in het dakvlak, een 
verscheidenheid aan dakkapellen en dakopbouwen en een grote variatie in kleurgebruik. De oorspronkelijke 
samenhang in het gevelbeeld is hierdoor verstoord en geeft een rommelig aanzien.    
 
Tuinwijk + Noordgeest  
Deze wijk ligt aan de noordkant van Bergen op Zoom ingeklemd tussen de bebouwing aan de Halsterseweg, de 
Randweg Noord en de binnenstedelijke groenzone Meilustbos/Kleine Melanen. De belangrijkste structuurdrager in de 
wijk is de Burg. Wittelaan, die mede door de verdiepte ligging een ruimtelijke barrière vormt. De daaraan gelegen 
woongebieden zijn opgebouwd met afwisselend geschakelde, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen met zeer 
gevarieerde vormgeving. Opvallend hierin zijn de op sommige plaatsen aangebrachte accenten door middel van een 
doorgetrokken gevel of op de hoeken een extra bouwlaag met een plat- of lessenaardak.  
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Langeweg  
De wijk Langeweg ligt in het zuiden van de kern Bergen op Zoom als een spie tussen het spoor aan de westzijde en de 
aanmerkelijk hoger gelegen lintbebouwing langs de Antwerpsestraatweg aan de oostzijde. Aan de zuidkant vormt de 
wijk de bebouwingsrand van Bergen op Zoom ten opzichte van het open agrarisch gebied. De Markiezaatsweg is in 
noord-zuid richting een ruimtelijke barrière. De wijk is opgebouwd met kleine hofjes en woonerven, hoofdzakelijk 
ingericht met geschakelde eengezinswoningen. Deze worden gekenmerkt door vele richtingsveranderingen en 
verspringingen ten opzichte van de voorgevellijn, wat samen met onduidelijke voor- en achterkanten en bijbehorende 
erfafscheidingen een zeer rommelig straatbeeld geeft.   
 
Cornelis Pronkstraat e.o.  
Deze wijk ligt tussen de Guido Gezellelaan, Olympialaan en de binnenstedelijke groenzone C.H. Kazerne/De Mondaf. 
De besloten stedenbouwkundige structuur van de C. Pronkstraat met enkele kleine doodlopende zijstraten is 
opgebouwd met vrijstaande woningen op ruime kavels ingericht met veel groen. De oriëntatie van de woningen is 
gevarieerd, met verspringingen ten opzichte van de voorgevellijn en een grote differentiatie wat betreft bouwmassa, 
dakvorm en – richting, vormgeving en kleur- en materiaalgebruik.  
 
Rode Schouw  
De wijk Rode Schouw in Halsteren ligt ten oosten van de Steenbergseweg en wordt begrensd door de Wouwseweg 
(noorden), het bosgebied/landgoederenzone (oosten) en de Buurtweg (zuiden). De stedenbouwkundige structuur van 
de wijk is opgebouwd uit een veelheid aan kleine gebogen straatjes en hofjes. In het midden van de wijk zijn 
voornamelijk geschakelde woningen gesitueerd en aan de oost- en noordrand staan gedifferentieerde vrijstaande 
woningen. De oriëntatie van de woningen is gevarieerd evenals verspringingen ten opzichte van de voorgevellijn.  
 
Lepelstraat-Zuid  
Deze wijk is ten zuiden van het dorpslint Kerkstraat gelegen en wordt aan de oostkant begrensd door het sportpark. 
Aan de zuidkant is Lepelstraat-Zuid de dorpsrand van Lepelstraat. De wijk is opgebouwd uit een aantal relatief rechte 
straten met veelal in de voorgevellijn gepositioneerde geschakelde en vrijstaande woningen.  
 
De architectuur van de woningen in deze wijken is relatief ingetogen en wordt gekenmerkt door 1 à 2 bouwlagen en 
een kap met de noklijn evenwijdig aan de straat. Veelal een zadeldak met (on)gelijke dakvlakken, al dan niet 
symmetrisch vormgegeven en eventueel in hoogte verspringend en/of doorgetrokken over een vooraanbouw. Het 
gevelbeeld wordt gekenmerkt door verspringingen ten opzichte van de voorgevellijn mede door vooraanbouwen en 
variatie in gevelopeningen en gevelvlakken. Weinig aandacht voor materialisering en kleurgebruik. De vormgeving sluit 
aan bij de jaren ‘70 mode; donkere, semi-ambachtelijke materialen; bruin hout, houten panelen of schroten, lichte of 
rode baksteen en donkere dakpannen. De diversiteit in het gevelbeeld wordt versterkt door uitbreidingen aan de 
woningen aan de straatzijde, verschillende dakkapellen, dakopbouwen en doorgetrokken gevels en zeer gevarieerd 
kleurgebruik binnen een bouwblok.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De waarde van deze wijken schuilt voornamelijk in de schijnbaar willekeurige stedenbouwkundige structuur 
opgebouwd met (versnipperde) kleinschalige openbare ruimtes en met gevarieerde geschakelde of vrijstaande 
woningen. Daarnaast zijn weinig onderscheid tussen voor- en achterkanten, onduidelijke overgang tussen openbaar en 
privé en verstoring van de samenhang in bouwblokken door afwijkend kleur- en materiaalgebruik en toevoegingen aan 
dak- en gevelvlak beeldbepalende aspecten in deze wijken.  
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op gevelkarakteristiek en kleur en materiaal van de 
bebouwing. Welstandstoezicht is dan ook voornamelijk gericht op het behoud of versterken van de samenhang in het 
gevelbeeld en afstemming van toevoegingen aan dak- en gevelvlak op het totale bouwblok. Hierbij vormt de 
zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte een belangrijk aspect.  
 
Welstandsniveau  
De wijken uit deze gebiedscategorie vallen onder de reguliere welstandsgebieden.  
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Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van een gesloten straatbeeld met diversiteit tussen de verschillende bouwblokken onderling.   
- Structuur door verspringingen en verdraaiingen in voorgevellijn interpreteren.  
- Achtergevels zichtbaar vanaf de openbare ruimte behandelen als voorgevels.  
- Voorkomen van storende overgangen openbaar - privé.   
 
Massa en vorm van het gebouw  
- Interpreteren van de maat en schaal evenals de dakvorm en –richting van bebouwing gerelateerd aan de 

bebouwde omgeving (m.a.w. maat en schaal binnen de marges van bestaande bebouwing).  
- Respecteren van veelvormigheid en plasticiteit binnen bouwblokken door vooraanbouwen, verspringende 

dakvlakken en voorgevellijnen, loggia’s en extra bouwlaag op hoekwoningen. Kantige vormbehandeling is 
wenselijk  

- Interpreteren van vrijstaande bebouwing als een op zichzelf staande hoofdmassa, die afwijkt van belendingen.   
- Accentuering van stedenbouwkundig geëigende situaties is wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Interpreteren van rijke plasticiteit/dieptewerking van gevels.  
 
Kleur en materiaal  
- Samenhang in het gevelbeeld door eenduidig materiaalgebruik en kleurstelling van sterk bindende 

gevelelementen, zoals houten gevelbekleding, lateibalken en kozijn behandeling per bouwblok is wenselijk.  
- Geen toepassing van felle kleuren die sterk contrasteren met de gebruikte kleuren van omliggende 

bebouwing.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.21 RECENTE WOONWIJKEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
Bij de ontwikkeling van deze woongebieden is over het algemeen veel aandacht besteed aan architectonische en 
stedenbouwkundige uitstraling. Per blok, straat of buurt komen vaak meerdere typen woningen voor met een menging 
van vrije sector woningen, gestapelde woningbouw en seriematige rijwoningen in blokverkaveling. In de 
stedenbouwkundige opzet van de wijken krijgen de verschillende architectuurthema’s een bewuste plek toegewezen, 
zodat ook het beeld van de wijken als geheel wordt ondersteund.   
 
Enkele grote lijnen, die soms teruggrijpen op een historische route, verbinden visueel de buurten binnen een wijk. In de 
verkavelingopzet wordt in tegenstelling tot de wijken uit de voorgaande decennia weer gestreefd naar een helder 
onderscheid tussen openbaar en privé. Er worden weer echte woonstraten en bouwblokken gemaakt, waarbij de 
voorzijde is gericht naar de straat en in de binnengebieden aan de achterzijde de private achtertuinen zijn gelegen.  
 
De samenhang van de woonblokken wordt bepaald door het architectuurbeeld, de herhaling en ritmiek van massa’s, 
vormen en gevelkarakteristieken. De vormgeving varieert van eigentijdse architectuurstijlen met opvallende vormen, 
materialen en kleuren tot historiserende woonbebouwing met sterke verwijzingen naar het dorpse, landelijke en 
traditionele karakter.  
 
De Schans  
De Schans is vanaf 1998 ontwikkeld, en is daarmee de jongste wijk van het dorp Halsteren. Deze wijk is gelegen 
tussen de Steenbergseweg en de Schansbaan. De structuur bestaat uit de Kastanjelaan als belangrijkste ontsluiting, 
waaraan verschillende woonstraten zijn gekoppeld. De straten zijn veelal geknikt met korte zijstraatjes en loopstroken 
in plaats van echte trottoirs. Door verdraaiingen, as verspringingen en vele beëindigingen van deze woonstraten 
ontstaat een ongestructureerd geheel dat overigens goed aansluit bij het dorpse karakter van Halsteren. Het openbaar 
groen bestaat uit groenvakken, afgewisseld met parkeervakken en bomen die de straat begeleiden.  
 
De bebouwing bestaat uit vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen en rijwoningen in diverse eigentijdse 
bouwstijlen. In de wijk is tevens een aantal gestapelde seniorenwoningen gebouwd. Kenmerkend voor de wijk is de 
diversiteit in architectuur door gefaseerde uitgifte en de individuele vormgeving van de vrijstaande woningen. De 
seriematige rijwoningen zorgen voor een samenhang per straat of woonblok, terwijl de vrijstaande woningen meer 
diversiteit in het straatbeeld brengen.  De seriematige rijwoningen en twee-onder-één-kap woningen worden 
gekenmerkt door heldere en herkenbare hoofdmassa’s van over het algemeen twee lagen met kap en een 
samenhangende eigentijdse vormgeving per woonblok. De rijwoningen zijn veelal in een rechte voorgevellijn 
gesitueerd zonder verspringingen. De toepassing van zadelkappen en lessenaarkappen bedekt met rode of 
donkerkleurige pannen komt het meest voor. In de gevels is sprake van een afwisseling van horizontale en verticale 
gevelgeleding door penanten, afwijkend gekleurd metselwerk en puidelen. Soms zijn er in de bouwstijl duidelijke 
verwijzingen naar het dorpskarakter en traditionele architectuurbeeld te herkennen, bijvoorbeeld door het gebruik van 
detaillering in het metselwerk en toepassen van topgevels. De vrijstaande woningen hebben allen een eigen identiteit. 
De bebouwing varieert van één tot twee lagen met diverse kappen. De vormgeving varieert van historiserende 
woonbebouwing met sterke verwijzingen naar het dorpse, landelijke en traditionele karakter tot de meer eigentijdse 
architectuurstijlen met opvallende vormen, materialen en kleuren. Het dorpse en landelijke karakter wordt versterkt 
door bijvoorbeeld het toepassen van wolfseinden en roedeverdeling in de ramen.  
 
Bergse Plaat  
De wijk Bergse Plaat is gelegen aan de zuidwest zijde van Bergen op Zoom en vormt de grootste nieuwbouwwijk. 
Deze wijk kan worden opgedeeld in verschillende gebieden met ieder een eigen uitstraling en woningtypologie, ook in 
de bebouwingsvormen en detailleringen herkenbaar zijn.   
 
Langs de Binnenschelde zijn voornamelijk grotere appartementencomplexen en urban villa’s gesitueerd met een 
duidelijk aanwezige eigentijdse en individuele architectuur. De appartementencomplexen aan de Ansjovislaan en de 
Statie-, Zee- en Paviljoentjalk vormen, met name van een afstand, gesloten wanden.   
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Aan de zuidzijde van de wijk, tussen het Markiezaatsmeer en de Lepelaar/Oud- en Nieuwland is een strook aanwezig 
met individueel vormgegeven vrijstaande woningen op vrije kavels en twee-onder-één-kap woningen. De woningen zijn 
zowel klein- als grootschalig in diverse vormen en maten. Voornamelijk aan de randen zijn ruime kavels met grote 
villawoningen gesitueerd. Het architectuurbeeld varieert van historiserende klassieke bouwstijlen tot eigentijdse 
architectuurstijlen met opvallende vormen, materialen en kleuren. De bebouwing bestaat vaak uit samengestelde 
massa’s van één tot twee lagen met diverse kappen of platte daken. Door bijvoorbeeld het toepassen van wolfseinden 
en roedeverdeling in de ramen zijn er soms verwijzingen naar het landelijke bebouwingskarakter.   
In de overige gebieden tussen de noord- en zuidzijde zijn voorzieningen zoals scholen en over het algemeen 
rijwoningen in blokverkaveling en, soms geschakelde, twee-onder-één-kap woningen gesitueerd. De bebouwing 
bestaat grotendeels uit één of twee bouwlagen met diverse dakvormen of derde teruggelegen bouwlaag. De dakvorm 
en -richting is per woonblok samenhangend. De architectuur is samenhangend per straat of woonblok. Langs de 
belangrijkste ontsluitingswegen en groenvoorzieningen wordt de samenhang en wandvorming versterkt door de 
herhaling van identieke vormgeving van de woningen langs de gehele lengte van straten. Kenmerkend is dat per 
architectonische eenheid vaak maar één hoofdkleur overheerst. Diversiteit in een als geheel ontworpen woonblok of 
straatwand is met name te vinden in hoogteverschillen, verspringingen in voorgevellijn en materiaaltoepassingen. 
 
Seringstraat en omgeving  
Nabij het station tussen de Mimosastraat en het spoor is een woonbuurt gerealiseerd met maisonnettewoningen in drie 
lagen. De woningen op de begane grond hebben een achtertuin. Het buurtje heeft een introvert karakter doordat de 
woningen ontsloten worden aan een binnenpleintje en de achterzijde naar buiten is georiënteerd langs de Oude 
Wouwsebaan, Parallelweg en Korenbloemstraat. De bebouwing heeft een monotone uitstraling doordat er sprake is 
van vlakke gevels in een licht grijze kleur en doordat per woning identieke puidelen met dezelfde kleuren zijn gebruikt. 
De samenhang van dit buurtje is daardoor groot.  
 
Fruiteniersdreef en omgeving  
Tussen Randweg Noord en Melanendreef is een woonbuurtje gerealiseerd met ruime vrijstaande woningen, twee en 
drie-onder-één-kap woningen. De twee en drie-onder-één-kap woonblokken zijn veelal alleen op begane grond niveau 
geschakeld, waardoor het vrijstaande karakter wordt versterkt. Oranjerode punt- en schilddaken, gecombineerd met 
platte daken op de begane grond laag, komen het meest voor. Daarnaast zijn er woningen van drie lagen met plat dak. 
Een lichte kleur gevel, veelal witte tinten, en oranjerode kleur van de daken overheerst. Aan de Fruiteniersdreef is een 
appartementencomplex gelegen.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Door de heldere opzet van de openbare ruimte, de grote variatie in woningtypen en de sterke samenhang van de 
bebouwing op straat of blokniveau onderscheiden deze gebieden zich van de andere planmatige woningbouw. Door de 
jonge leeftijd van de bebouwing zijn voornamelijk ontwikkelingen te verwachten in de categorie kleine bouwwerken. Het 
uitgangspunt voor welstandstoezicht is dat er reeds zorgvuldige aandacht is besteed aan het ontwerpen van het 
samenhangend totaalbeeld en architectuur dat de vormgegeven eenheid per straat , blok of woning zoveel mogelijk 
behouden blijft.  
 
Voor vrijstaande woningen op vrije kavels geldt over het algemeen het uitgangspunt dat als er voldoende ruimte tussen 
vrijstaande woningen aanwezig is, een afwisseling in kleur- en materiaaltoepassing als aangenaam wordt ervaren. 
Indien de kavels aan de krappe kant zijn en de ruimten tussen de woningen minimaal, werkt de diversiteit in het 
woningbeeld veelal negatief en ontstaan rommelige, onsamenhangende straten. De ruimere woongebieden zijn dan 
ook minder kwetsbaar dan compactere woongebieden. Bij welstandsbeoordeling is het dan ook belangrijk te weten hoe 
de woning zich verhoud tot de naastgelegen woningen.  
 
Op dit moment, medio 2008, is een aantal grootschalige ontwikkelingen in gang.  
In de kern Halsteren is het uitbreidingsgebied De Schans volop in ontwikkeling. Momenteel is het gedeelte tussen de 
Zoutendamseweg en de Schansbaan in aanbouw. Voor dit gebied zijn beeldkwaliteitplannen beschikbaar. 
In de kern Bergen op Zoom is het uitbreidingsgebied De Markiezaten in ontwikkeling genomen. Voor dit gebied is een 
beeldkwaliteitplan beschikbaar.  
Ook op het terrein van de voormalige Cort Heyligerskazerne zijn de eerste woningen in aanbouw genomen. Dit 
woongebied zal zich kenmerken door een royale groenvoorziening en is dan ook niet voor niets genaamd “Het Groene 
Gordijn”; bestaande groenstructuren van de voormalige kazerne worden zo veel als mogelijk in stand gehouden. 
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Daarmee wordt nagestreefd het karakter van dit terrein als groene verbindingszone, gelegen tussen Mondaf/sportpark 
Rozenoord en het De Jongpark, te behouden.  
 
Voor de Bergse Plaat zijn randvoorwaarden van de landelijke woonzone opgesteld. Deze notitie bevat ook 
architectonische richtlijnen. Dit stuk is als bijlage bij deze Welstandsnota meegenomen.  
 
Welstandsniveau  
Voor de recente woonwijken is het reguliere welstandsniveau toegekend. Het welstandstoezicht is gericht op het 
handhaven van de samenhang per architectonische eenheid.   
 
De gemeenteraad heeft besloten het terrein op de Bergse Plaat waar een beperkt aantal watervilla’s gerealiseerd kan 
worden (Gaffel/Klipper) welstandsvrij te verklaren.   
Eveneens welstandsvrij is het uitbreidingsgebiedje Bloemendaal 2 in de kern Lepelstraat. 
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.   
 
Bij de beoordeling of een bouwplan in de Bergse Plaat voldoet aan redelijke eisen van welstand dient, naast 
onderstaande welstandscriteria, ook de opgestelde architectonische richtlijnen als beoordelingskader.   
Bij de beoordeling of een bouwplan in De Schans voldoet aan redelijke eisen van welstand dient, naast onderstaande 
welstandscriteria, ook het betreffende beeldkwaliteitplan als beoordelingskader.  
 
Situering  
- Respecteren van aanwezige verkavelingprincipe van het samenhangende  woonblok.  
- Respecteren van samenhang op het niveau van de wijk en het bouwblok.  
- Interpreteren van de begeleidende karakteristiek in de straatwanden.  
- Herhaling in straatwand door identieke kopgevels, gevelkenmerken of andersoortige toevoegingen 

interpreteren.  
- Bij strokenverkaveling en (half)open bouwblokken zijn zij- en achterkanten regelmatig zichtbaar vanaf de 

openbare ruimte. Behandeling van deze gevels als de voorgevels is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van samenhang in woningblokken, die één stedenbouwkundig geheel vormen. Toevoegingen 

per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdindeling van het blok en verstoren de ritmiek niet.   
- Bij samenhangende complexen dienen bouwmassa en dakvormen zoveel mogelijk gelijk of verwant te zijn, 

zodat de hoofdvormen gelijk zijn.  
- Bij vrijstaande woningen is variatie in massa en vorm onderling wenselijk.  
- Accentuering door afwijking in bouwmassa of vormgeving op stedenbouwkundig geëigende locaties, zoals op 

hoeken of bij entrees, zijn wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Interpreteren van symmetrie, herhaling en ritmiek in de gevelindeling.  
- De voorgevel dient gericht te zijn op de openbare ruimte.  
- Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen op de vormgeving van het bouwblok/architectonische 

eenheid is wenselijk.  
 
Kleur en materiaal  
- Geen toepassing van felle kleuren die sterk contrasteren met de gebruikte kleuren van omliggende 

bebouwing.  
- Eenheid in materiaal en kleurgebruik voor bij elkaar horende bebouwing is wenselijk.  
 
Overige  

 70



- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 
specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  

- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 
sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  

 
 

 71



2.3.22 GROOTSCHALIGE ZORGVOORZIENINGEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
Tot deze gebiedscategorie behoren ‘De Viersprong’ in Halsteren en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. 
De Viersprong bestaat uit enkele kleinschalige sober vormgegeven paviljoens in een groene omgeving tussen het 
centrum van Halsteren en de cultuurhistorisch waardevolle boerderijenstrook. Het Lievensberg Ziekenhuis 
daarentegen vormt een van de bakens langs de rijksweg A58 aan de oostkant van het stedelijk gebied van Bergen op 
Zoom en omvat een complex met grootschalige bebouwingselementen.   
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Door hun prominente ligging in het stedelijk gebied zijn deze gebieden beeldbepalend voor de gemeente. Over het 
algemeen zijn er weinig ontwikkelingen te verwachten.   
 
Vaak is de ruimtelijke beeldkwaliteit ondergeschikt aan de functionaliteit of de gebruikswaarde van de bebouwing. 
Terwijl met name de locaties langs de snelweg en nabij het dorpshart van Halsteren toch vragen om een 
representatieve uitstraling met een kwalitatief hoogwaardig architectuurbeeld. Eigentijdse representatieve vormgeving 
is bij eventuele nieuwbouw goed mogelijk. Het oorspronkelijk gebouw van de Viersprong is een Rijksmonument, 
waarbij dus rekening moet worden gehouden met het behoud van de cultuurhistorische waarden van het monument.  
 
Het welstandsbeleid is hoofdzakelijk gericht op een goede inpassing en uitstraling naar aangrenzende landschappelijke 
en stedelijke gebieden.  
 
Welstandsniveau  
Voor de grootschalige zorgvoorzieningen is het reguliere welstandsniveau toegekend. Ondanks dat beide gebieden 
wat betreft aard en karakter totaal verschillend zijn, kunnen dezelfde criteria gehanteerd worden. Daarbij dient extra 
aandacht uit te gaan naar afstemming op de reeds bestaande bebouwing.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Vrijstaande en alzijdige complexen zijn wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Respecteren van grootschalige vrijstaande bouwmassa’s. Kleinere onderdelen dienen geïntegreerd te worden 

in één samenhangende hoofdmassa.  
- Bij samenhangende complexen dienen bouwmassa en dakvormen zoveel mogelijk gelijk of verwant te zijn, 

zodat de hoofdvormen gelijk zijn.  
- Accentuering door afwijking in bouwmassa of vormgeving op stedenbouwkundig geëigende locaties is 

wenselijk.  
- Accenten op hoeken of bij entrees zijn wenselijk. Bij samengestelde bouwmassa’s dient gelet te worden op de 

wijze waarop de bebouwing wordt samengevoegd, de elementen dienen onderling een relatie te hebben 
(functioneel en architectonisch).  

 
Gevelkarakteristiek  
- Gebouwen dienen individueel te worden vormgegeven. Afwijkingen in architectuurbeeld ten opzicht van 

naastliggende panden zijn dan goed mogelijk en zelfs wenselijk.  
- Streven naar eenheid in architectuur van de bouwmassa op zich.  
- Dichte gevels (muren) op voetgangersniveau voorkomen, ook aan de achterzijde. Visuele toegankelijkheid 

door transparante vormgeving (bijv. etalages) is wenselijk.  
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Kleur en materiaal  
- Eenheid in materiaal en kleurgebruik voor bij elkaar horende bebouwing van hetzelfde bedrijf of kantoor is 

wenselijk.  
- Grote oppervlakken van (spiegelend) glas zijn niet wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.23 INDUSTRIETERREINEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
Tot deze gebiedscategorie behoort het industrieterrein langs de rijksweg A58 ‘De Lage Meren’.  
 
Industrieterreinen worden gekenmerkt door vrijstaande grootschalige gebouwen in een sterk rationeel 
verkavelingpatroon, verspringend ten opzichte van de voorgevellijn gepositioneerd. De bouwmassa en –hoogte 
vertonen een grote variatie, bouwhoogten kunnen daarbij variëren van 10 tot 25 meter. Schoorstenen kunnen een 
hoogte bereiken van 60 meter. De vormgeving is sober en wordt gekenmerkt door een functionele en industriële 
uitwerking. De functie van het bouwwerk prevaleert boven het uiterlijk. Er bestaat een grote variatie in kleurgebruik. 
Materialen beperken zich veelal tot beton en metalen beplatingen en pijpen bij industriële bouwwerken, representatieve 
bebouwing zoals kantoren is veelal opgebouwd in metselwerk.   
 
Daarnaast wordt het ruimtelijke beeld op industrieterreinen vaak bepaald door opslag van goederen en grootschalige 
parkeervoorzieningen.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De industrieterreinen worden gekenmerkt door een ruimtelijk beeld waarin de functionaliteit prevaleert boven het 
uiterlijk van de bebouwing. Door de forse bouwmassa met grote bouwhoogten is de uitstraling naar omliggende 
gebieden van groot belang. Het welstandstoezicht is daarom ook gericht op het materiaal- en kleurgebruik aan de 
randen van de industrieterreinen en de onderlinge afstemming tussen gebouwen voor wat betreft positie en oriëntatie.  
 
Welstandsniveau  
De industrieterreinen zijn door de lage prioriteit van de architectonische uitwerking van de bebouwing aangewezen als 
regulier welstandsgebied.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria voor het industrieterrein “De Lage Meren” vloeien voort uit de bestaande aanwezige 
karakteristieken en het gewenste beeld. De welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde 
beschrijving, waardebepaling en beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Behoud van structuur, ritmiek en verkavelingpatroon van het gebied.  
- Situering van representatieve kantoorfuncties aan de openbare ruimte is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Maat en schaal van de bebouwing gerelateerd aan de omliggende bebouwing respecteren.  
- Grootschalige samenhangende omvang van de hoofdmassa is wenselijk.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Herkenbaarheid van individuele gevels per functie per onderdeel in het totale gevelbeeld is wenselijk.  
- Hoogwaardige en eigentijdse vormgeving van bebouwing met kantoorfuncties is wenselijk.  
 
Kleur en materiaal  
- Gebruik van materiaal en kleur om onderscheid te maken in verschillende functies van bebouwing van één 

bedrijf is wenselijk.  
- Uitsluiten van het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren en reflecterende materialen aan 

de rand van het industrieterrein.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.24 BEDRIJVENTERREINEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
Tot de gebiedscategorie bedrijventerreinen behoren ‘Oude Molen’ en ‘Industrieweg’ in Halsteren en ‘De Poort’, 
‘Meilust/Linie’, ‘Oude Zoompad’ en ‘Nobellaan’ in Bergen op Zoom. Op deze bedrijventerreinen zijn kleinschalige 
bedrijven met verschillende functies gevestigd. De openbare ruimte is veelal eenvoudig en samenhangend ingericht.  
 
De vrijstaande bebouwing is veelal verspringend ten opzichte van de voorgevellijn gepositioneerd, georiënteerd op de 
weg met variërende open tussenruimten. Bouwmassa’s en –hoogten zijn net als de architectonische uitwerking 
gedifferentieerd. De vormgeving van de bebouwingselementen is veelal eenvoudig en sober en loopt uiteen van 
gesloten bedrijfsloodsen van betonplaten of damwandprofiel tot meer representatieve kantoorpanden en showrooms. 
De relatieve omvang van bedrijfsloodsen is grootschalig met een gelaagdheid van één bouwlaag met een platdak of 
licht hellend zadeldak met de noklijn zowel haaks als evenwijdig aan de weg. De representatieve bebouwing is veelal 
op de kop van de kavel gesitueerd, opgebouwd uit 1 à 2 bouwlagen van metselwerk of hoogwaardige materialen en 
voor wat betreft bouwmassa en –hoogte ondergeschikt aan de bedrijfsloodsen. De vormbehandeling van deze 
bebouwing is gevarieerder en ook de gevelopbouw en indeling is verder uitgewerkt. Kleur- en materiaalgebruik op de 
bedrijventerreinen zijn wisselend.   
 
Daarnaast zijn de relatief grote open terreinen aan of zichtbaar vanaf de openbare ruimte veelal ingericht als parkeer- 
en opslagterreinen waardoor het straatbeeld op sommige plaatsen een rommelig karakter krijgt.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Door de relatief kleinschalige maat van de bedrijventerreinen en bebouwing is de impact van deze gebieden op de 
aangrenzende gebieden kleiner dan bij de industrieterreinen. Door de kleinere schaal en geringere onderlinge afstand 
van de bebouwing is een grotere afstemming gewenst voor wat betreft positionering, maatvoering en vormgeving.  
 
Voor het gebied van de Oude Molen is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Bij de beoordeling of een bouwplan in Oude 
Molen voldoet aan redelijke eisen van welstand, dient naast onderstaande welstandscriteria, ook het betreffende 
beeldkwaliteitplan als beoordelingskader. Het beeldkwaliteitplan is als bijlage bij deze welstandsnota vastgesteld 
conform artikel 12 van de Woningwet.  
 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op situering en massa en vorm en het kleur- en 
materiaalgebruik. Het welstandsbeleid is op de bedrijventerreinen dan ook gericht op het kleur- en materiaalgebruik 
aan de randen, de afstemming van bebouwingselementen in positionering, bouwmassa en vormgeving ten opzichte 
van elkaar, ten einde een samenhangend gevelbeeld te waarborgen.  
 
Welstandsniveau  
De bedrijventerreinen zijn door de aanwezige kwaliteiten van de bedrijfspanden en de functionele karakteristiek ervan 
aangewezen als reguliere welstandsgebieden.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Behoud van structuur, ritmiek en verkavelingpatroon van het gebied.  
- Situering van representatieve kantoorfuncties aan de openbare ruimte is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Interpreteren van maat en schaal van de bebouwing gerelateerd aan de bebouwde omgeving.  
- Grootschalige samenhangende omvang van de hoofdmassa met diverse onderdelen is gewenst.  
- Samengestelde, eenvoudige en kantige vormbehandeling is wenselijk.  
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Gevelkarakteristiek  
- Herkenbaarheid van individuele gevels en functies in het gevelbeeld is wenselijk.  
- Vanaf de openbare weg moet de toegang duidelijk worden vorm gegeven.  
 
Kleur en materiaal  
- Beperkte variatie in kleurgebruik is wenselijk. Kleurverschil dient bij te dragen aan onderscheid van diverse 

onderdelen/functies van een complex of bedrijfspand.  
- Uitsluiten van het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren en reflecterende materialen aan 

de rand van het bedrijventerrein.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.25 KASSENGEBIED  
 
Gebiedsbeschrijving  
Ten noorden van het landelijke lint Klutsdorp is en wordt een gebied ingericht ten behoeve van de glastuinbouw. Het 
bebouwingsbeeld wordt ten gevolge hiervan gedomineerd door grootschalige glazen gevelwanden en daartussen 
verspreid enkele woonhuizen. Het gebied wordt begrensd door de Halsterseweg, Stierenweg en Zoekweg. Het meest 
voorkomende kassentype is de traliespant- of Venlo-kas. Deze bestaat uit een zelfdragend glasroedesysteem waarbij 
de roeden tegenover elkaar worden geplaatst. Door deze constructie is een minimum aan materiaal nodig en de 
lichtonderschepping minimaal. Traliespantkassen worden daarom vooral toegepast in de teelt van groenten en 
snijbloemen.   
 
Het materiaal- en kleurgebruik in de huidige kassenbouw is door de technische eisen van de teelt duidelijk beperkt. De 
meeste kassen bestaan afhankelijk van hun grootte uit een stalen, aluminium of kunststoffen constructie met glas in 
zowel het dak als de gevels. In sommige situaties is het glas gedeeltelijk of geheel witgekalkt of is er een zonnewering 
aangebracht in verband met de beheersing van zonlichtintreding. Een andere optie is dat er in de gevel- of dakdelen 
naast glas ook steen, hout, kunststof of andere plaatmaterialen zijn toegepast. Een alternatieve mogelijkheid is de 
zogenaamde foliekas. Dit zijn vergelijkbare kassen als bovenstaande, alleen is er in plaats van glas transparante folie 
toegepast, waardoor de constructie ook lichter uitgevoerd kan worden.   
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Dit gedeelte van het agrarische gebied in het noorden van de gemeente wordt gekenmerkt door een rationele 
verkaveling van glastuinbouw. Door de strakke opzet en duidelijk afgebakende structuur van het gebied, kunnen 
eventuele verstoringen goed zelf opgevangen worden. Het welstandsbeleid is daarbij primair gericht op behoud en 
versterking van de bestaande situatie. Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingscriteria ligt op de situering 
van de bebouwing.  
 
Welstandsniveau  
Het kassengebied is zijn vanwege de aanwezige kwaliteit en uitstraling van de kassen aangewezen als regulier 
welstandsgebied.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Positionering van kassen op de kavel achter de woonbebouwing is wenselijk.  
- Positionering in voorgevellijn van samengestelde en repeterende kascomplexen is wenselijk.  
- Integreren van technische ruimten en installaties binnen het kassencomplex is wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Respecteren van een gelijke vorm, goot- en nokhoogte bij traliekassen.  
- Interpreteren van de kaprichting parallel aan de kavelstructuur en haaks op de richting van de doorgaande 

openbare weg.  
- Respecteren van een goot- en nokhoogte van kassen achter de woonbebouwing lager dan die van het 

hoofdgebouw van de woning.  
- Interpreteren van woonbebouwing als een op zichzelf staande hoofdmassa, met een eigen vormgeving en 

architectuur.  
 
Gevelkarakteristiek  
- Respecteren van transparantie van gevels en dakvlakken van kassen, waarbij het interieur van buiten 

grotendeels zichtbaar is.  
- Interpreteren van representatieve architectuur bij woonbebouwing.  
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Kleur en materiaal  
- Uitgezonderd de constructie dient bij een kas als materiaal hoofdzakelijk glas te worden toegepast.  
 
Overige 
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.26 SPORT, RECREATIE, CAMPINGS EN OPEN PARKGEBIEDEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
Tot deze gebiedscategorie behoren de deelgebieden; sportpark ‘Lepelstraat’ aan de zuidoost zijde van Lepelstraat, 
sportpark ‘De Beek’ en recreatieterrein ‘De Melanen’ aan de dorpsranden van Halsteren, het nieuwe recreatieterrein 
‘Staakberg’, sportpark ‘Meilust’, Vijver Zuid en Noord, Reimerswaalpark/Beatrixbos en A.M. de Jong sportpark in 
Bergen op Zoom en de campings ‘Uit en Thuis’, ‘De Nieuwe Drenck’, ‘Heidepol’, ‘Zoomland’, ‘Bergse Hoeve’, 
‘Vredenburg’ en ‘De Heide’ in het landelijk gebied ten oosten van Bergen op Zoom.  
 
De sportcomplexen, recreatieterreinen en open parkgebieden zijn voornamelijk aan de randen van de kernen van 
Bergen op Zoom gelegen. Campings liggen ten oosten van Bergen op Zoom verspreid in het grootschalig bosgebied 
en het open agrarisch gebied. Op deze terreinen is meestal permanente bebouwing aanwezig in de vorm van kantines, 
sanitaire voorzieningen, kleedlokalen, sporthallen en tribunes. Over het algemeen bestaan (sport)parken en 
recreatieterreinen uit grote open ruimtes van grasvelden, sportvelden, kampeerterrein en parkeergelegenheden (soms 
in directe relatie met het landschap), veelal omrand met hoog opgaand groen dat het zicht op de binnenterreinen 
ontneemt. De ruimte is veelal functioneel ingericht. De aanwezige bebouwing is incidenteel van aard en meestal 
alleenstaand. Hierbij is de functie van het gebouw vaak van buitenaf zichtbaar en bepalend voor de architectuur van 
het gebouw. Kenmerkend voor alle bebouwing van sportvoorzieningen is het solitaire karakter, eenvoudige vormgeving 
en de functionele herkenbaarheid.  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
De combinatie van solitaire bebouwing en open ruimtes in een ‘groene omlijsting’, is het belangrijkste kenmerk van 
(sport)parken en recreatieterreinen. Door het solitaire karkater van de bebouwingselementen zijn meestal meerdere 
gevels zichtbaar vanaf de openbare ruimte en dient er ook overeenkomstig meer aandacht aan de vormgeving van 
deze gevels te worden besteed. Daarnaast is de relatie met aangrenzende landschappelijke of stedelijke gebieden van 
belang. Voor parkgebieden is een duidelijke fysieke en visuele relatie bepalend terwijl sportgebieden en campings vaak 
een meer introvert karakter hebben. Grootschalige ontwikkelingen zijn vanwege de al aanwezige functies niet te 
verwachten in deze gebieden. Bouwinitiatieven zullen bestaan uit toevoegingen, uitbreidingen en vernieuwing van de 
bestaande bebouwing. Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingscriteria ligt op situering en massa en vorm 
van de bebouwing. Welstandstoezicht is gericht op afstemming van toevoegingen of uitbreiding op het hoofdgebouw 
en individuele en/of experimentele vormgeving van (vervangende) nieuwbouw.  
 
Welstandsniveau  
Sport, recreatie, campings en open parkgebieden zijn vanwege de aanwezige kwaliteiten, het introverte karakter van 
de gebieden en de te verwachten ontwikkelingen aangewezen als regulier welstandsgebied.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Bij nieuwbouw is het wenselijk om gebruik te maken van zichtrelaties en landschappelijke verbijzonderingen, 

zoals waterlopen.  
- Indien er sprake is van clustering van bouwwerken respecteren van de bestaande stedenbouwkundige opzet.  
- Behoud van solitair gepositioneerde bebouwing.  
- Alzijdige oriëntatie van bebouwing respecteren.  
 
Massa en vorm  
- Behoud van eenvoudige en enkelvoudige hoofdvormen.  
- Gevarieerde of experimentele vormgeving is wenselijk.  
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Gevelkarakteristiek  
- Bij (vervangende) nieuwbouw is afwijkende/vernieuwende gevelkarakteristiek mogelijk en op 

stedenbouwkundig geëigende locaties zelfs wenselijk.  
- Behoud van duidelijk naar de openbare zijde gerichte voorgevel.  
- Behoud van alzijdige geveloriëntatie. Hierdoor aandacht in vormgeving van alle gevels.  
 
Kleur en materiaal  
- Bij (vervangende) nieuwbouw is afwijkende/vernieuwende detaillering, kleur en materiaal mogelijk en op 

stedenbouwkundig geëigende locaties zelfs wenselijk.  
 
Overige  
- Voor toetsing van reclame-uitingen wordt verwezen naar de welstandscriteria voor reclame-uitingen onder 

specifieke typen bouwwerken in hoofdstuk 3.2.  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde kleine bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.27 WOONWAGENGEBIEDEN  
 
Gebiedsbeschrijving  
Tot deze gebiedscategorie behoren de woonwagenterreinen ‘IJslandpad’, ‘Rijsselbergen’ en ‘De Linie’ en de kleinere 
terreinen aan de Van Heelulaan, Stelleweg en Lepelaar. De ruimtelijke opbouw van de kleinere woonwagengebieden 
wordt gekenmerkt door regelmatig in de rooilijn parallel aan elkaar gepositioneerde woonwagens aan één zijde van de 
weg.  De grotere woonwagengebieden hebben door een aantal korte, geknikte en doodlopende straten met 
onduidelijke voor- en achterkant situaties een meer ongestructureerde opbouw. Door de variatie in bouwmassa en 
kleur- en materiaalgebruik van bijgebouwen en erfafscheidingen wordt een rommelige uitstraling hier extra versterkt.       
 
De woonwagens hebben een rechthoekige opbouw en worden gekenmerkt door onderlinge samenhang. De massa’s 
zijn opgebouwd uit één bouwlaag met een licht hellend zadeldak veelal met wolfseinden. De woonwagens zijn met 
kopgevels op de weg georiënteerd. Vaak is er sprake van enkele eenvoudige aan- en uitbouwen en/of bijgebouwen. 
Gevels worden gekenmerkt door eenvoudige vormgeving en indeling, met grote gevelopeningen in de vorm van erkers. 
Het kleur- en materiaalgebruik bestaat uit witte of licht kleurige gevelbeplating van steenstrips of kunststof schroten en 
donkere dakbedekking uitgevoerd in bitumen of kunststof dakpannen. De entree ligt veelal verhoogd boven een 
gemetselde of donkere plint, toegankelijk met een trapje.  
 
De samenhang in het ruimtelijk beeld wordt vaak verstoord door een grote variatie aan erfafscheidingen, uitgevoerd in 
verschillende kleuren en materialen. Daarnaast zijn erven verhard met ruimte voor parkeren en stalling van caravans 
e.d..  
 
Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid  
Bij een woonwagen is geen sprake van een bouwwerk in de zin van de Woningwet. De situering en de inrichting van 
de standplaats vallen echter wel binnen de reikwijdte van welstand, waardoor woonwagens op grond van de 
Woningwet behandeld dienen te worden als bouwvergunningplichtige bouwwerken. Daarnaast stelt de Woningwet dat 
het ongewenst is dat aan, bij of op woonwagens bouwvergunningvrij aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen 
en dakkapellen kunnen worden gerealiseerd. Met het oog daarop is het bouwen van deze bouwwerken niet 
bouwvergunningvrij maar licht-bouwvergunningplichtig wanneer dat bouwen plaatsvindt aan, bij of op woonwagens.  
 
De meeste woonwagengebieden grenzen aan of vallen binnen bestaande woongebieden of bedrijventerreinen. 
Daarmee zijn ze medebepalend voor het ruimtelijk beeld binnen deze gebieden en dient met name aandacht te worden 
besteed aan een verzorgde en samenhangende opbouw en vormgeving binnen de woonwagengebieden.  
 
Welstandsniveau  
Woonwagengebieden zijn aangewezen als regulier welstandsgebied. Hierbij dient met name gestreefd te worden naar 
een goede inpassing in de directe omgeving en het respecteren van de woonwagen als bebouwingstype.  
 
Welstandscriteria  
Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karakteristieken en het gewenste beeld. De 
welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 
beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.  
 
Situering  
- Respecteren van vrije ligging woonwagens.  
- Positionering in de voorgevellijn.  
- Ten behoeve van de samenhang in het straatbeeld is afstemming van erfafscheidingen wenselijk.  
 
Massa en vorm  
- Eenvoudige rechthoekige hoofdvorm met een licht hellend zadeldak (met wolfseinden).  
- Respecteren van de oriëntatie van de woonwagens met kopgevels gericht op de weg.  
- Respecteren van aan- en uitbouwen en bijgebouwen onderschikt aan de woonwagen.  
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Gevelkarakteristiek  
- Interpreteren van de gevelopbouw van de woonwagens met een duidelijk niveau verschil, vormgegeven met 

een plint en verhoogde entree.  
- Streven naar eenvoudige en samenhangende gevelindeling.  
 
Kleur en materiaal  
- Toepassen van hout of kunststofplaten in wit of lichte tinten.  
- Dakbedekking uitgevoerd in donkere kleuren.  
- Geen toepassing van felle kleuren die sterk contrasteren met de gebruikte kleuren van de omgeving.  
 
Overige  
- Voor toetsing van bouwaanvragen die vallen onder zogenaamde klein bouwwerken wordt verwezen naar de 

sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken in hoofdstuk 3.3.  
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2.3.28 WELSTANDSVRIJE GEBIEDEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
Tot deze gebiedscategorie behoort het grootschalige industrieterrein Noordland/Theodorushaven, evenals de locatie 
voor een beperkt aantal watervilla’s aan de Gaffel/Klipper op de Bergse Plaat in de kern Bergen op Zoom en het 
uitbreidingsgebiedje Bloemendaal 2 in de kern Lepelstraat.  
 
 
Welstandsniveau. 
Voor dit gebied gelden geen welstandseisen. 
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2.4 BEOORDELINGSCRITERIA VOOR (HER)ONTWIKKELINGSGEBIEDEN  
 
De welstandsnota bevat geen criteria voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande ruimtelijke structuur 
en karakteristiek doorbreken. Dergelijke welstandscriteria kunnen namelijk niet worden opgesteld zonder dat er een 
concreet stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt.  
 
Het opstellen van welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten wordt voortaan een vast onderdeel van de 
stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria worden opgesteld door de stedenbouwkundige of de supervisor, in 
overleg met de WelstandMonumentenCommissie.   
 
De gemeenteraad stelt de welstandscriteria vervolgens vast ter aanvulling op de welstandsnota. Voor dergelijke 
aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de inspraak wordt gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de 
stedenbouwkundige planvoorbereiding.  
 
De welstandscriteria moeten zijn vastgesteld voordat de planvorming van de concrete bouwplannen start en worden 
bekend gemaakt aan alle potentiële opdrachtgevers in het gebied.   
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3 OBJECTGERICHTE WELSTANDSCRITERIA 
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3.1 Toelichting  
 
In dit hoofdstuk zijn de objectgerichte welstandscriteria opgenomen voor bouwwerken die, ongeacht het gebied waarin 
ze worden geplaatst, een eigen serie welstandscriteria vergen. Deze welstandscriteria hebben betrekking op een type 
gebouw of bouwwerk en zijn dus niet gerelateerd aan een gebied.  
 
Er kan onderscheid worden gemaakt in specifieke bouwplannen en de kleinere veel voorkomende licht-
vergunningplichtige bouwplannen, waarvoor zogenaamde sneltoetscriteria zijn opgesteld.  
 
3.2 Beoordelingscriteria voor specifieke bouwplannen  
 
In dit hoofdstuk zijn de welstandscriteria opgenomen voor bouwwerken die zo specifiek zijn dat ze, ongeacht het 
gebied waarin ze worden geplaatst, een eigen serie welstandscriteria vergen. De welstandscriteria voor deze 
bouwwerken zijn op dezelfde wijze opgebouwd als voor de gebiedsgerichte welstandscriteria. Voor reclame-uitingen en 
uitstallingen, daktuinen en dakopbouwen zijn beoordelingskaders opgenomen. De uitwerkingen bestaan uit een 
beschrijving en waardebepaling, het welstandsniveau en de welstandscriteria (per gebiedstype).  
 
De bouwplannen worden altijd aan de WelstandMonumentenCommissie voorgelegd, die bij de beoordeling de criteria 
interpreteert in het licht van het concrete bouwplan (dit in tegenstelling tot de criteria voor de kleine bouwplannen in de 
volgende paragraaf, die vrijwel ‘absoluut’ zijn, waardoor ambtelijke beoordeling mogelijk is).   
 
Ook voor de specifieke bouwwerken is het vaststellen van het welstandsniveau van belang. Het moet aansluiten bij het 
gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de gewenste ontwikkelingen. In theorie zijn voor de specifieke bouwwerken 
vier welstandsniveaus mogelijk: de beschermde objecten, dat wil zeggen de door het Rijk, de provincie of de gemeente 
aangewezen monumenten, de bijzondere welstandsobjecten waarbij extra inspanning ten behoeve van de ruimtelijke 
kwaliteit gewenst is, de reguliere welstandsobjecten waarbij de basiskwaliteit moet worden gehandhaafd en de 
welstandsvrije objecten.  
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3.2.1 RECLAME-UITINGEN EN UITSTALLINGEN  
 
Omschrijving  
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames vragen vanuit hun 
doelstelling aandacht en vormen hiermee een belangrijk en beeldbepalend element van de openbare ruimte. In de 
Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) wordt onder reclames verstaan: opschriften en/of afbeeldingen in welke 
vorm dan ook en aankondigingen, die aard- en/of nagelvast aan enig onroerend goed zijn verbonden of verbonden zijn 
aan goederen waarvoor een lig- en/of standplaatsvergunning is verleend, alsmede het aanbrengen van reclames op 
losse voertuigen. In dit kader wordt onder uitstallingen verstaan: verkoop- en demonstratiewaren, terrassen, parasols 
en reclames die op de weg geplaatst worden, met uitzondering van driehoeksreclameborden en sandwichborden 
(borden met reclame-uitingen voor plaatselijke niet commerciële evenementen). Voor grotere reclameobjecten is veelal 
een bouwvergunning nodig.  
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
In gebieden met commerciële functies zijn reclames op zijn plaats en kunnen ze de visuele aantrekkingskracht van de 
omgeving verhogen, hoewel daar een kritische grens aan verbonden is. Evenals bij een gebouw speelt ook bij een 
reclame de relatie met de (stedenbouwkundige) situatie waarin deze wordt geplaatst alsmede het karakter van die 
situatie een belangrijke rol. Een reclame is geslaagd wanneer deze een volledig geïntegreerd onderdeel van het totale 
architectonische concept uitmaakt. Blijft de zorg voor een goede inpassing van een reclame in zijn omgeving 
achterwege dan wordt de reclame ervaren als een verstoring van de visuele kwaliteit van de omgeving en kan zelfs 
agressief overkomen. In gebieden waar geen sprake is van commerciële functies zijn reclame-uitingen ongewenst.  
 
In de A.P.V. artikel 4.4.3. en artikel 2.1.5.1. heeft de gemeente een vergunningplicht voor lichtreclames respectievelijk 
uitstallingen / terrassen geregeld. Onderdeel daarvan is een welstandsadvies. Bij grotere (licht-)reclameobjecten is 
tevens een reguliere bouwvergunningplicht van toepassing. In het kader van de Woningwet is voor regulier 
vergunningplichtige bouwaanvragen altijd een welstandsadvies verplicht (tenzij het gebied of object als welstandsvrij is 
aangewezen). Voor reclamezuilen is een licht vergunningplichtige procedure van toepassing. Dat betekent dat de 
afhandelingtermijn voor vergunningverlening 6 weken bedraagt. Ook voor reclamezuilen zal de welstandstoetsing 
geschieden aan de hand van onderstaande criteria. Voor reclames en uitstallingen heeft de gemeente naast de A.P.V. 
een beleidsnotitie opgesteld: "Beleidsnotitie inzake de toepassing van reclame en de plaatsing van uitstallingen e.d. in 
de gemeente Bergen op Zoom". Hierin zijn voor reclame-uitingen richtlijnen opgenomen waarbij het welstandsaspect 
een centrale plaats heeft. De richtlijnen vormen de basis van de in deze uitwerking opgenomen welstandscriteria. Deze 
uitwerking dient men niet te zien als vervanging van hetgeen is opgenomen in de A.P.V en aanverwante 
beleidsnotities, maar vormt het beoordelingskader of een reclame-uiting of uitstalling voldoet aan redelijke eisen van 
welstand.  
 
Welstandsniveau  
Afhankelijk van het gebied waar de reclame-uiting of uitstalling betrekking op heeft. Voor welstandsniveaus van de 
gebieden zie hoofdstuk 2.   
 
Welstandscriteria  
In het algemeen geldt dat reclame en uitstallingen alleen aanvaardbaar zijn indien zij een directe relatie hebben met de 
gekozen situering, de afmetingen en kleuren afgestemd zijn op het karakter van de directe omgeving en zij niet groter 
zijn dan voor een goede leesbaarheid voor die situering noodzakelijk is. In de welstandscriteria is onderscheid gemaakt 
in:  
- Algemene welstandscriteria voor reclame-uitingen en uitstallingen zoals terrassen en reclameborden  
- Aanvullende welstandscriteria per gebiedstype  
 
Algemene welstandscriteria voor reclame-uitingen  
Als ontsierende reclames als bedoeld in artikel 4.4.2. lid 4 van de A.P.V. van de gemeente Bergen op Zoom worden in 
het algemeen aangemerkt:  
 
1. reclames die in strijd zijn met het bepaalde in artikel 5.2 (Reclames dienen technisch, reclametechnisch en visueel 

optimaal te worden aangepast aan het gebouwen/of optimaal te worden ingepast in de omgeving);  
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2. reclames die niet voldoende in harmonie zijn met de architectuur van het gebouwen/of met het karakter van de 
omgeving;  

3. reclames waarvan de bevestigingsconstructie in verhouding tot de aan te brengen reclame en het gebouw te ver 
uit het geveldak steekt, dan wel reclames die niet loodrecht op of niet evenwijdig aan en vlak tegen de gevel zijn 
geplaatst;  

4. reclames met verticaal aangebrachte belettering;  
5. Enkelzijdige lichtbakken in het beschermde c.q. te beschermen stadsgezicht;  
6. reclames geprojecteerd voor plaatsing op daken;  
7. reclames waarvan de opschriften niet zijn samengesteld uit esthetisch verantwoorde letters en/of tekens, alsmede 

die waarvan de tekst eventueel in combinatie met een afbelding, grafisch niet goed verzorgd is;  
8. reclames waarvan de kleurstelling onharmonisch is en/of in disharmonie is met het pand en/of de omgeving;   
9. reclames in de vorm van lichtreflexborden;  
10. reclames aangebracht op borden welke vervaardigd zijn van niet deugdelijk of niet weerbestendig materiaal;   
11. reclames die zijn aangebracht tegen, aan of op een (winter)terras;  
12. reclames die niet in relatie staan tot de functie van het onroerend goed.  
 
 
Als uitstallingen (terrassen en reclameborden) in strijd met redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 2.1.5.1., 
lid 5c van de A.P.V. worden in het algemeen aangemerkt:  
 
1. uitstallingen in strijd met artikel 3.3 (Terrassen en reclameborden dienen in een gebied met een beschermd 

stadsgezicht technisch, reclametechnisch en visueel optimaal te worden aangepast aan het gebouwen/of optimaal 
te worden ingepast in de omgeving);  

2. uitstallingen waarvan de kleurstelling onharmonisch is en/of in disharmonie is met het pand en/of de omgeving;  
3. uitstallingen welke vervaardigd zijn van niet deugdelijk of niet weerbestendig materiaal;  
4. reclameborden in de vorm van lichtreflexborden;  
5. terrassen die niet voldoende in harmonie zijn met de architectuur van het gebouwen/of het karakter van de 

omgeving;  
6. terrassen waarvan de afscheiding niet zoveel mogelijk is opengewerkt;  
7. terrassen waarvan de zijschotten op het laagste punt hoger zijn dan 2.00 meter en/of op het hoogste punt hoger 

zijn dan 2.80 meter;  
8. borden hoger dan 1.20 meter en/of breder dan 0.60 meter;   
9. verkoopwaren hoger dan 1.50 meter en/of breder dan 0.60 meter;  
10. terrassen waarvan de voor- of zijschotten zijn voorzien van reclame-uitingen;  
11. parasols en andere tegen zon of regen beschermende overkappingen, welke van reclame-uitingen zijn voorzien 

en op dan wel boven terrassen zijn aangebracht op een andere wijze dan aan het onroerend goed.  
 
Naast de hiervoor genoemde criteria wanneer een reclame-uiting of uitstalling als ontsierend wordt beschouwd en 
daardoor niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, is tevens een aantal aanvullende criteria van toepassing. 
Onderstaande criteria komen voort uit de A.P.V. en de ‘Beleidsnotitie inzake de toepassing van reclame en de 
plaatsing van uitstallingen e.d. in de gemeente Bergen op Zoom’ en hebben uitsluitend betrekking op de aspecten waar 
welstandshalve een vergunningaanvraag kan worden beoordeeld (esthetische aspecten). Technische eisen zijn in 
deze uitwerking dus niet opgenomen.  
 
Bewegende, geluidsproducerende en/of alternerende reclames en uitstallingen zijn storend indien deze het woongenot 
van panden gelegen in de nabijheid van het onroerend goed waaraan zij worden aangebracht nadelig beïnvloeden. 
Reclames en uitstallingen met aan/uit knipperende verlichting zijn niet toegestaan. Ook uitstallingen die een 
belemmering vormen voor het betreden/verlaten van een onroerend goed zijn niet toegestaan.  
 
Toelaatbaarheid van reclames  
- Het aantal, de grootte en het soort van de per gebouw toelaatbare reclames is afhankelijk van de afmeting, de 

schaal, de structuur en de aard van het gebouw, alsmede van het reclameobject.  
- Uitgaande van de afmeting, de schaal, de structuur en de aard van het gebouw, het profiel en de breedte van 

de straat wordt van geval tot geval bepaald hoever een reclameobject uit het gevelvlak mag steken, indien 
verstande dat in het algemeen de reclameobjecten, in het beschermde c.q. te beschermen stads- of 

 88



dorpsgezicht ten hoogste 0.70 meter uit het gevelvlak mogen steken (inclusief bevestiging). Voor de overige 
gebieden wordt een basismaat gehanteerd van maximaal 1.00 meter uit de gevel stekend.  

 
Hoogte van reclames  
- Reclames aan gevels mogen niet hoger worden aangebracht dan de onderkant van de raamdorpels van de 

eerste verdieping, met uitzondering van horizontaal, vlak tegen de gevel aan te brengen reclameopschriften 
indien de ruimtelijke omgeving van het pand voldoende groot is.  

- Buiten het gevelvlak uitstekende reclameobjecten dienen als regel niet hoger te worden aangebracht dan de 
scheiding van de begane grond en de eerste verdieping.  

 
Reclames in reliëfkokers / elektrische leidingen  
- Reclames gemonteerd in afzonderlijke reliëfkokers mogen over het algemeen geen grotere diepten hebben 

dan 12 centimeter. De reliëfkokers dienen vakkundig geschilderd te worden.  
- Kokers uitsluitend bestemd voor het opbergen van elektrische leidingen en andere hulpconstructies dienen 

geschilderd te worden in dezelfde kleur als het gevelvlak waartegen de koker wordt aangebracht.  
- Elektrische leidingen t.b.v. de reclame dienen onzichtbaar te worden aangebracht.  
 
Huisstijlreclames 
- Huisstijlreclames moeten worden aangepast aan c.q. worden ingepast in de architectuur van het pand en de 

betreffende omgeving.  
 
Reclames op lichtmasten 
Lichtmastreclames mogen uitsluitend worden toegepast op lichtmasten van de openbare straatverlichting in de 
gemeente Bergen op Zoom die door burgemeester en wethouders voor toepassing van reclame zijn aangewezen.  
 
- De afmetingen moeten 1.20 bij 1.20 meter bedragen  
- De dikte van de lichtbak moet 0.20 meter bedragen  
- De reclameafbeelding moet aan twee zijden worden aangebracht  
- Het gebruik van de kleur rood moet tot een minimum beperkt blijven  
- Pijl- en afstandsaanduidingen op de reclame zijn niet toegestaan  
- De reclame moet zodanig worden aangebracht dat de onderkant hiervan zich op een hoogte van 3.80 meter 

boven het wegdek ter plaatse bevindt.  
 
Reclames met bewegende elementen  
- Reclames die op enige wijze mechanisch worden bewogen, zullen worden beoordeeld aan de hand van hun 

bewegende elementen, vormgeving, kleur en verlichting.  
 
Aanvullende welstandscriteria per gebiedstype  
Het plaatsen van een reclame-uiting of uitstalling kan een ingrijpende veranderingen aan een bouwwerk betekenen, 
welke het straatbeeld makkelijk kan aantasten. Bij het beoordelen van vergunningaanvragen reclame-uitingen, is het 
zinvol onderscheid te maken tussen verschillende gebiedstypen. Een woonwijk vraagt een andere benadering dan een 
winkelgebied. Een beschermd stadsgezicht, maar ook het buitengebied kan aangetast worden bij plaatsing van 
reclametekens die op een bedrijventerrein gebruikelijk zijn. In de welstandscriteria is daarom onderscheid gemaakt 
naar de volgende gebiedstypen.  
 
- Beschermde stads- of dorpsgezichten  
- Overgangsgebieden  
- Winkelgebieden  
- Woongebieden  
- Landelijk gebied  
- Bedrijventerreinen en industriegebieden  
 
Per gebiedstype zijn richtlijnen en criteria gegeven die naast de hiervoor genoemde algemene welstandscriteria dienen 
als toetsingskader of een reclame-uiting voldoet aan redelijke eisen van welstand.  
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Beschermd stads- of dorpsgezichten  
Voor de binnenstad is, vanwege de status van Rijksbeschermd stadsgezicht, een Beeldkwaliteitplan Binnenstad 
(januari 2003) opgesteld waarin per deelgebied specifieke richtlijnen en eisen zijn opgenomen ten aanzien van 
reclame-uitingen. Vergunningaanvragen voor reclame-uitingen en uitstallingen in deze gebieden zal op basis van 
onderstaande criteria en de richtlijnen en eisen uit het beeldkwaliteitplan beoordeeld worden. Het beeldkwaliteitplan is 
als bijlage behorende bij voorliggende welstandsnota vastgesteld conform artikel 12a eerste lid van de nieuwe 
Woningwet. Ook bij het aanwijzen van nieuwe beschermde stads- en dorpsgezichten zal in een beeldkwaliteitplan 
nadere eisen aan reclame-uitingen en/of uitstallingen worden opgenomen.   
 
In beschermde stads- of dorpsgebieden dienen reclames zo optimaal mogelijk geïntegreerd te worden en 
ondergeschikt te zijn aan architectuur en omgeving. Hiertoe moeten de meest hoge eisen worden gesteld aan de 
inpassing in de architectuur en de omgeving en ook aan de kwaliteit van de reclames zelf. Zijn in de historische 
architectuur reeds specifieke reclamemogelijkheden aanwezig (zoals koofborden en reclamevelden) dan is dat de 
aangewezen plaats voor reclames. Bij eigentijdse pui-invullingen en bij nieuwbouw dienen de reclames een volledig 
geïntegreerd onderdeel te vormen van het architectonisch concept. In plaats van enkelzijdige lichtbakken dienen losse 
letters van passende afmetingen, kleur en uitvoering te worden toegepast. Hiermee voorkomt men dat storende 
lichtvlakken worden toegevoegd die niet geïntegreerd kunnen worden in de gevoelige architectuur en omgeving.  
 
Uiteraard geldt dit ook voor onverlichte borden en letters, terwijl aanstralen hiervan als een technisch minder fraaie 
oplossing dient te worden aangemerkt. Gezien het bovenstaande worden een maximale uitsteekmaat van 
reclameobjecten loodrecht op de gevel van bijvoorbeeld 0.70 meter en een maximale hoogte van 0.60 meter 
gehanteerd. Het aanbrengen van reclame moet beperkt blijven tot de ruimte van de voorgevel tussen begane grond en 
eerste verdieping. Hoger aangebrachte reclames gaan wellicht snel overheersen en zijn vaak storend voor de 
eventuele woonfunctie op de verdiepingen. Reclames op zijgevels die hun gesloten karakter hebben bewaard, dienen 
beperkt te blijven tot incidentele toevoegingen van relatief geringe omvang. In gedeelten van het beschermd 
stadsgezicht met een overwegende woonbestemming dienen reclames achterwege te blijven. Eventuele verwijzingen 
naar andere functies in deze woonbuurten moeten van zeer ondergeschikte betekenis blijven.  
 
Reclames dienen niet alleen te zijn afgestemd op de architectuur van het pand waartoe zij behoren en op het 
stadsbeeld. Zij dienen ook een eigen kwaliteit te hebben qua vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, lay-out en 
typografie. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het ophangen van een banier ook mogelijk is als deze plat tegen de 
gevel onder de benedendorpel van de kozijnen op de eerste verdieping wordt aangebracht. Voor het overige wordt 
verwezen naar het Beeldkwaliteitplan Binnenstad.  
 
Overgangsgebieden  
Dit gebied heeft een nauwe relatie met de binnenstad. De toegangswegen naar dit beschermde stadsgezicht 
doorkruisen dit overgangsgebied. De zichtlijnen op het beschermd stadsgezicht worden erdoor bepaald. Al te 
uitbundige reclame toepassingen zijn dan ook niet op hun plaats, al behoeven hier niet de extra hoge eisen te gelden 
die voor de binnenstad worden gehanteerd.  
 
Winkelgebieden 
In gebieden met een uitgesproken winkel en/of promenade karakter zijn de mogelijkheden tot reclamevoering ruimer 
dan in de binnenstad. Algemeen kan gesteld worden dat de reclames op winkelniveau, d.w.z. het begane grond niveau 
geplaatst dienen te worden, zodat er een directe en logische relatie tussen het reclameteken en de functie ontstaat en 
de overlast voor eventuele bovenwoningen beperkt wordt.  
 
Woongebieden 
In een gebied dat hoofdzakelijk is ingericht voor woondoeleinden passen geen reclametekens. Er ontbreekt immers 
een relatie tussen het woonmilieu en reclame-uitingen. Het karakter van dit gebied wordt primair bepaald door de rust 
van de omgeving. Reclames die op woningen worden aangebracht kunnen deze rust nadelig beïnvloeden. In dergelijke 
gevallen is een bescheiden aanduiding aanvaardbaar. Bij het plaatsen van reclame zal met name bekeken worden of 
er sprake is van overlast voor gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerend goed.  
 
Voor woningen met een praktijkruimte voor het uitoefenen van een vrij beroep, zoals een arts, architect of 
verzekeringsadviseur die op een kleine schaal toch reclame willen voeren kan men binnen een bepaalde maatvoering 
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vergunningvrij een reclame-uiting aanbrengen. Er is namelijk geen vergunning nodig voor opschriften en 
aankondigingen (zoals een naambord) die betrekking hebben op het beroep, de dienst, of het bedrijf mits deze 
opschriften en aankondigingen geen grotere oppervlakte hebben dan 0.50 m2 en geen van alle een grotere afmetingen 
in één richting hebben dan 1.00 meter en mits deze opschriften en aankondigingen zijn aangebracht op of aan een 
gebouw/bouwwerk.   
 
Bedrijventerreinen en industriegebieden  
Bedrijfsterreinen (industrieterreinen, terreinen voor dienst verlenende bedrijven en instellingen en terreinen voor 
gemengd gebruik) zijn minder gevoelige gebieden, doch ook voor deze gebieden is welstand van belang. Centraal 
staat het uitgangspunt om een goed leefbaar werkmilieu te creëren en in stand te houden. De schaal van de omgeving 
zal bepalend zijn voor de toelaatbare schaal van de reclames. Gezien de grotere schaal van de gebouwen en het 
utilitaire karakter, is een grotere hoeveelheid reclame denkbaar. Uitgangspunt blijft dat de reclame op een logische 
plaats tegen het gebouw aangebracht dient te worden, b.v. bij de entree, en afgestemd dient te zijn op de massa c.q. 
gevelopzet. Indien plaatsing tegen een gevel niet mogelijk is, b.v. bij glasvliesgevels, dient de reclametekst boven of in 
de buurt van de entree aangebracht te worden.  
Een gezamenlijke presentatie bij de entree van het bedrijventerrein of routeborden zijn denkbaar eventueel in 
combinatie met een plattegrond en routebeschrijving. Een zorgvuldige vormgeving is dan essentieel. Per terrein zal 
één uniform kader moeten worden ontwikkeld en vormgegeven. Alleen naamsaanduidingen van het bedrijf en branche, 
c.q. beroepsaanduiding toelaten.  
 
Landelijk gebied  
Binnen dit gebied maakt vrijwel iedere toepassing van reclame inbreuk op het karakter van het gebied. Reclames die 
bedoeld zijn om van veraf te worden opgemerkt moeten als onaanvaardbaar worden gezien. Ook de toepassing van 
kleinschalige reclames dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Aanduidingen die bedoeld zijn als gebruiksaanwijzing 
voor het gebied dienen bescheiden te zijn en uitsluitend vanuit die functie vorm te krijgen. Het bijzonder gevoelige 
karakter van deze gebieden rechtvaardigt het hanteren van hoge criteria bij het beoordelen van reclametoepassingen.  
 
Gebieden die een bijzondere landschappelijke kwalificatie in het bestemmingsplan of streekplan toegekend hebben 
gekregen zijn in principe niet geschikt om enige vorm van reclame toe te laten. In de overige gebieden kunnen 
reclameborden en/of tekens vrijstaand aan de weg alleen worden toegestaan voor niet agrarische bedrijven met een 
positieve bestemming. Dit om een teveel aan borden in het buitengebied te weren. Bij agrarische bedrijven is het wel 
mogelijk borden te plaatsen op het erf (mits bebouwd) met een maximum van 0.60 m2 en een maximale hoogte van 
1.25 m. Bovendien is een naamsaanduiding op stal of bedrijfsgebouw mogelijk.  
 
Lichtreclames in het buitengebied zullen met name 's avonds als zeer opzichtig ervaren worden. Daarom is het 
plaatsen van lichtreclames in het buitengebied niet toelaatbaar. Verwijsborden zijn in beginsel niet toegestaan evenals 
niet perceelsgebonden reclameborden en algemene merktekens. De vormgeving, kleurstelling en plaatsing dient in 
harmonie met de omgeving te zijn. Dus geen felle kleurwisselingen en schreeuwende kleurcombinaties.  
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3.2.2 DAKTUINEN  
 
Omschrijving  
Van een daktuin is sprake bij de inrichting van een platdak, van een hoofdgebouw of aanbouw, met in ieder geval een 
balustrade en daktuinbebouwing van beperkte omvang zoals een afdak, berging en dergelijke.    
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Daktuinen zijn veelal door goedkoop ogende en snel verouderende materialen geen verfraaiing in een gevelbeeld en 
hebben daarbij vaak een rommelige uitstraling. Het welstandbeleid is er dan ook op gericht terughoudend om te gaan 
met daktuinen en deze enkel toe te staan aan de achterkant van de hoofdbebouwing, zodat de visuele invloed op het 
straatbeeld tot het minimum wordt beperkt.    
 
Welstandsniveau  
Afhankelijk van het gebied waar de daktuin betrekking op heeft. Voor welstandsniveaus van de gebieden, zie hoofdstuk 
2.  
 
Welstandscriteria  
- Uitsluiten van daktuinen aan de voorkant.  
- Daktuinbebouwing minimaal 1.50 m. terugliggend van de dakranden.  
- Hoogte daktuinbebouwing maximaal 2.00 m.   
- Balustrade met een open vormgeving, 0.25 m. teruggelegen gesitueerd.  
- Materiaal- en kleurgebruik van daktuinbebouwing en balustrade afgestemd op materiaal- en kleurgebruik van 

de gevel.  
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3.2.3 DAKOPBOUWEN  
 
Omschrijving 
De woonruimtebehoefte is in de laatste decennia steeds groter geworden. Dit betekent niet alleen dat er tegenwoordig 
grotere woningen worden gebouwd, maar ook dat de behoefte groter wordt om bestaande woningen uit te breiden. 
Bepaalde typen woningen lenen zich echter minder goed voor de meest voor de hand liggende kleine bouwwerken 
zoals een dakkapel. Voor dergelijke woningen is het creëren van extra ruimte binnen het bestaande grondoppervlak 
soms wel mogelijk door het bouwen van een dakopbouw. Om aan de ruimtebehoefte van bewoners van dergelijke 
woningen tegemoet te komen worden in deze paragraaf uitgangspunten en welstandscriteria gegeven voor het bouwen 
van een dakopbouw. 
 
Aan het begrip dakopbouw kan op meerdere manieren invulling worden gegeven. Voor de welstandstoetsing is het van 
belang dat er een duidelijke afbakening is van het begrip dakopbouw, om misverstanden te voorkomen. Voor 
welstandstoetsing wordt onder het plaatsen van een dakopbouw daarom verstaan: 
 
Het creëren van een nieuwe ruimte of vergroten van een bestaande ruimte door het aanbrengen van een nieuwe 
bouwlaag op een plat dak, door het realiseren van een verhoging van het bestaande dak (nokverhoging) of door het 
optrekken van de gevel. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Het verschil met dakkapellen zit voornamelijk in het feit dat dakkapellen geen grote gevolgen hebben voor de 
hoofdvorm en het profiel van het gebouw. Een dakopbouw is veel groter van schaal en heeft veel meer invloed op het 
profiel, beeld en aanzicht van de bebouwing. Daarom zijn dakopbouwen in sterk openbare gebieden (bijv. langs 
hoofdontsluiting en pleinen) minder wenselijk dan in meer besloten woongebieden. Daarnaast is het voor gebieden die 
een hoge cultuurhistorische, architectonische of stedenbouwkundige kwaliteit of samenhang vertonen belangrijk 
zorgvuldig om te gaan met dakopbouwen.  
 
Het dakenlandschap is een belangrijk element in het straat- en stadsbeeld. Toevoegingen moeten op een 
weloverwogen manier gebeuren opdat de kwaliteiten van het gebouw en de omgeving er niet op achteruit gaan. Omdat 
het bouwen van een dakopbouw een erg ingrijpende verandering is van het bouwwerk is dit in beginsel alleen aan de 
achterzijde wenselijk. Hierdoor blijft het aanzicht van het gebouw vanaf de openbare weg zo veel mogelijk 
onaangetast. Voor dakopbouwen op platte daken betekent dit dat de opbouw bij voorkeur terugliggend ten opzichte 
van de voorgevellijn wordt gepositioneerd. Ook hierdoor blijft het oorspronkelijke gevelaanzicht zo minimaal mogelijk 
aangetast. 
 
Welstandsniveau  
Afhankelijk van het gebied waar de dakopbouwen betrekking op heeft. Voor welstandsniveaus van de gebieden zie de 
welstandsnota voor de gemeente Bergen op Zoom 
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Welstandscriteria 
In beginsel geldt voor de gehele gemeente Bergen op Zoom dat dakopbouwen niet zijn toegestaan, tenzij het 
bestemmingsplan het toestaat en aan alle onderstaande criteria wordt voldaan.  
 
Indien in het bestemmingsplan voorschriften zijn opgenomen die in strijd zijn met onderstaande welstandscriteria 
prevaleert het bestemmingsplan boven de welstandscriteria. De welstandscriteria dienen altijd bezien te worden met 
inachtneming van de gebiedsgerichte criteria, de criteria voor specifieke bouwwerken en de algemene 
welstandscriteria. 
 
Algemene welstandscriteria voor dakopbouwen 
- Een dakopbouw is alleen toegestaan op het hoofdgebouw. 
- Een dakopbouw mag nooit uit meer dan één bouwlaag bestaan. 
- Op dakopbouwen zijn geen dakkapellen toegestaan. Daglichttoetreding dient te geschieden door 

gevelvensters of dakramen. 
- In de gevallen waar in het verleden al vergunning is verleend voor een individuele dakopbouw in een 

samenhangend bouwblok kan eveneens medewerking worden verleend aan dakopbouwen, mits die in 
dezelfde vorm, grootte en stijl worden gerealiseerd als het eerder goedgekeurde exemplaar. Hierdoor kan de 
al verstoorde samenhang op termijn worden hersteld. 

 
Welstandscriteria voor een dakopbouw op een plat dak 
Een dakopbouw op een plat dak bestaat uit het aanbrengen van een nieuwe bouwlaag.  
 
De dakopbouw is minimaal 1.00 meter vanaf de voorgevel gesitueerd. 
- Plaatsing bij tussenwoningen over de volle breedte van de woning van scheidende bouwmuur tot bouwmuur. 
- Plaatsing op kopwoningen minimaal 1.00 m. vanaf de zijgevel, waardoor het profiel van de kopwoning 

onveranderd blijft. 
- Hoogte is maximaal 3.00 meter.  
- Afdekking met plat dak, flauw hellend lessenaardak of gebogen dakvlak. 
- Gevelgeleding en -indeling zijn afgestemd op de onderliggende bestaande gevel. 
- Detaillering, materiaal en kleur is afgestemd op, of juist in contrast met het hoofdgebouw vormgegeven. 
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Dakopbouw is over het gehele dak geplaatst. 
- De dakopbouw bestaat uit een opgetrokken ‘kap’ met steile dakhelling en plat dak. 
- Hoogte is maximaal 3.00 meter. 
- Daglichttoetreding uitsluitend middels dakramen (geen dakkapellen). 
- Gevelgeleding en -indeling zijn afgestemd op de onderliggende bestaande gevel. 
- Kleur- en materiaalgebruik van het dakvlak zijn in overeenstemming met de overheersende kleur van de 

dakbedekking in de directe omgeving. 

 
 
Welstandscriteria voor een dakopbouw door nokverhoging 
Dakopbouw bestaat uit een nokverhoging door het verlengen van het voordakvlak, waardoor de nok naar achter 
verschuift. De bestaande dakhelling moet gelijk of minder dan 30° zijn. In andere gevallen biedt het plaatsen van een 
dakkapel voldoende mogelijkheden. 
 
- Plaatsing bij tussenwoningen over de volle breedte van de woning van scheidende bouwmuur tot bouwmuur. 
- Plaatsing op kopwoningen minimaal 1.00 m. vanaf de zijgevel, waardoor het profiel van de kopwoning 

onveranderd blijft. 
- Eventuele schoorstenen (op woningscheiding) respecteren en mee optrekken. 
- Hellingshoek dakopbouw gelijk aan bestaande dakhellingshoek. 
- Gevelgeleding en -indeling zijn afgestemd op de onderliggende bestaande gevel. 
- Detaillering, materiaal en kleur zijn in overeenstemming met het hoofdgebouw.  
 
 

 
 
Situatie A voldoet en B voldoet niet 
 

achtergevel  
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Welstandscriteria voor een dakopbouw door het optrekken van de gevel 
Het gaat hier om het doortrekken van een gevel bij een woning met een kap. Het dakvlak wordt dan gedeeltelijk of 
geheel vervangen door de doorgetrokken gevel.  
 
- Geveldoortrekking is alleen aan de achterzijde toegestaan, tenzij deze bedoeld is om een hoek te 

accentueren. In dat laatste geval is geveldoortrekking aan zowel voor- als achtergevel mogelijk. 
- Bij geveldoortrekking dient het hoogste punt van de dakopbouw op minimaal 0.50 meter onder de 

oorspronkelijke nokhoogte aansluiten. Geen aansluiting op de nok. 
- Bij gedeeltelijk optrekken van de gevel gebruik maken van bestaande gevelgeleding. 
- Geen dakkapellen op het resterende dakvlak. 
- De dakopbouw/geveldoortrekking is voorzien van een plat dak.  
- Gevelgeleding en -indeling is afgestemd op de onderliggende bestaande gevel. 
- Detaillering, materiaal en kleur zijn in overeenstemming met het hoofdgebouw.  
- Kleur- en materiaalgebruik van het dakvlak zijn in overeenstemming met de gevel, kozijnen en het dakvlak 

van de woning. 
 
 

 
Volledig opgetrokken gevel (bij mansardekap) 
 
 
 

 
Gedeeltelijk opgetrokken gevel 
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3.3  Sneltoetscriteria voor veelvoorkomende kleine bouwplannen   
 
Ten behoeve van de toetsing van de licht-vergunningplichtige bouwplannen 1 zijn zogenaamde sneltoetscriteria 
geformuleerd. Het gaat hier om objectieve welstandscriteria die de planindiener vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid 
dienen te geven. Bij de lichte procedure mag de afhandeling maximaal 6 weken duren. Er zijn sneltoetscriteria 
opgesteld voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijn- en gevelwijzigingen, dakkapellen, 
erfafscheidingen en rolhekken en -luiken.   
 
Welstandstoetsing van licht-vergunningplichtige bouwwerken   
Bij de lichte bouwvergunningsprocedure hebben burgemeester en wethouders de mogelijkheid om zelf te toetsen aan 
redelijke eisen van welstand zonder advies te vragen aan de Welstandmonumentencommissie.   
 
Het gemeentebestuur is echter van mening dat alle bouwwerken in de de cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden 
(Binnenstad en 19de eeuwse schil, De Kruisbeek en Dorpshart Halsteren, zie hoofdstuk 2) bepalend zijn voor het 
straatbeeld en dus met zorg beoordeeld moeten worden op redelijke eisen van welstand. Licht-vergunningplichtige 
plannen in cultuurhistorisch waardevolle gebieden worden daarom altijd voor advies aan de 
Welstandmonumentencommissie voorgelegd. Ook de licht-vergunningplichtige bouwplannen in, bij, op en aan 
monumenten worden altijd voor advies aan de Welstandmonumentencommissie voorgelegd.  
 
Overige licht-vergunningplichtige bouwplannen worden beoordeeld door een ambtenaar, die daartoe door 
burgemeester en wethouders is gemandateerd. De ambtenaar zal voor het beoordelen van de bouwaanvraag gebruik 
maken van de opgestelde sneltoetscriteria. Wanneer een bouwplan niet aan deze sneltoetscriteria voldoet wordt het 
bouwplan alsnog aan de Welstandmonumentencommissie voorgelegd. De Welstandmonumentencommissie maakt in 
dergelijke gevallen, naast de sneltoetscriteria, ook gebruik van de gebiedsgerichte, objectgerichte en algemene 
welstandscriteria.  
 
Een bouwplan is in ieder geval niet strijdig met redelijke eisen van welstand als het bouwwerk voldoet aan;   
 
- de door de gemeente vastgestelde sneltoetscriteria zoals hierna zijn opgenomen, en;  
- de door de gemeente vastgestelde aanvullende criteria in de gebieds- en objectgerichte uitwerking met 

betrekking tot de kleine bouwwerken.  
 
Een bouwplan is ook niet in strijd met redelijke eisen van welstand als;  
 
- het bouwwerk bij vervanging qua plaatsing en vormgeving identiek is aan het oorspronkelijke bouwwerk, of;  
- het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving identiek is aan een in het betreffende bouwblok of straat eerder 

als zodanig door de Welstandmonumentencommissie goedgekeurd exemplaar (bij gelijkvormige 
dakvorm/woningtype), of;  

- het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door een architect vooraf, voor een bepaalde 
woonwijk, ontworpen en door de gemeente geaccepteerde optionele toevoeging of wijziging.  

 
Er zijn niet voor alle categorieën licht-vergunningplichtig bouwwerken zogenaamde sneltoetscriteria opgenomen. Voor 
deze categorieën bouwwerken zijn de mogelijkheden tot vergunningsvrij bouwen reeds voldoende toereikend om in de 
behoefte van de meeste aanvragers te voorzien. Voor de welstandsbeoordeling van deze bouwwerken geldt het 
uitgangspunt dat hetgeen vergunningvrij is in ieder geval niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Dit geldt 
uiteraard niet voor de gevallen waar het bouwwerk geplaatst wordt op, in of bij een monument of beschermd stads- of 
dorpsgezicht. De bouwaanvraag wordt dan aan de Welstandmonumentencommissie voorgelegd waar zij het bouwplan 
zal beoordelen op basis van de gebiedsgerichte en/of de algemene welstandsaspecten, zoals opgenomen in de 
welstandsnota.  
 
Tenzij anders is aangegeven, worden de afstanden loodrecht en maten buitenwerks (buitenzijde gebouw) gemeten.  

                                                 
1 Wat precies licht-vergunningplichtig is, is vastgelegd in het ‘Besluit bouwvergunningvrije en licht-vergunningplichtige 
bouw-werken’ 
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Welstandstoetsing van licht-vergunningplichtige bouwwerken in be-schermde stadsgezicht, cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden en op, aan en bij monumenten  
Bij Algemene Maatregel van Bestuur is bepaald dat het vergunningvrij bouwen (voorgedragen) monumen-in, op, aan of 
bij een  monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of een ten: Toetsing door Welstand-monument als bedoeld 
in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, of in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld 
in de Monumentenwet 1988, niet van toepassing is. Vergunningvrij wordt dan lichtvergunningplichtig. In deze gevallen 
zal de bouwaanvraag dus voor advies aan de Welstandmonumentencommissie worden voorgelegd.   
 
Voor de beschermde binnenstad, de overige in deze nota aangegeven cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden en 
alle (voorgedragen) monumenten zal de Welstandmonumentencommissie naast de sneltoetscriteria tevens gebruik 
maken van de volgende aanvullende criteria:  
 
- Bij verbouwingen dienen de contouren en het silhouet van het (oorspronkelijke) hoofdgebouw zichtbaar te 

blijven.  
- Vormgeving en detaillering dienen passend te zijn in het architectuurbeeld/bouwstijl van het hoofdgebouw, 

waarbij een hedendaagse interpretatie op de historische kenmerken mogelijk is.  
- Gevelgeleding en –indeling dient gelijk te zijn aan die van de gevelramen en kozijnen van het hoofdgebouw.  
- Materiaal- en kleurgebruik van kozijnen en profielen dienen gelijk te zijn aan kozijnen en profielen van het 

hoofdgebouw.   
- Detaillering in harmonie met gebouw en omgeving behouden, gevarieerd en zorgvuldig.  
- Dakkapellen, kroonlijsten, erkers en dergelijke moeten worden vormgegeven als zelfstandige elementen.  
- Bij renovatie, aan- of verbouw de stijl aanpassen aan het bestaande gebouw   
- Behouden van materiaalgebruik gelijk aan of vergelijkbaar met authentieke natuurlijke materialen. Géén 

kunststoftoepassingen. Ook geen kunststof dakbedekking en beplatingen(trespa).  
- Kleurgebruik aansluiten bij de aard en het (historische) karakter van het gebouw.  
 
De Welstandmonumentencommissie kan in dergelijke gevallen naast de sneltoetscriteria ook gebruik maken van de 
gebiedsgerichte, objectgerichte en algemene welstandscriteria. Daarnaast zijn in de bijlage aanvullende richtlijnen 
opgenomen voor de monumentencommissie om ook restauratieprojecten van de monumenten te kunnen beoordelen.   
 
Voor- en achterkant benadering (AMvB)  
In de sneltoetscriteria is onderscheid gemaakt in het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant en aan de achterkant. 
Vanuit welstandsoptiek is het bouwen aan de voorkant in het algemeen kwetsbaarder uit het oogpunt van 
openbaarheid dan het bouwen aan de achterkant. De voor- en achterkant benadering houdt in dat er met het oog op 
stedenbouw en welstand in een aantal gevallen verschil moet worden gemaakt tussen het bouwen aan de voorkant of 
aan de achterkant van een bouwwerk.   
 
Onder voorkant wordt in dit verband verstaan de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een 
gebouw;  de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd 
is naar de weg of het openbaar groen. Onder achterkant wordt in dit verband verstaan de achtergevel, het achtererf en 
het dakvlak aan de achterzijde van een gebouw;  de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw 
voor zover die zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen.  
 
Het begrip ‘weg’ wordt nader verklaard in de Wegenverkeerswet. Bij het begrip ‘openbaar groen’ moet worden 
uitgegaan van hetgeen daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken plantsoenen en 
speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot deel van het jaar) voor het publiek toegankelijk zijn. ’Gekeerd naar de 
weg of het openbaar groen’ impliceert dat tussen het gebouw of het erf en de weg of het openbaar groen een directe 
feitelijke relatie is. Die relatie is er niet wanneer zich tussen het gebouw of het erf en de weg of het openbaar groen 
andere begrenzende elementen aanwezig zijn, zoals het erf van de buren, bos, (bij)gebouwen of water. Dit betekent 
dat bijvoorbeeld bij een sloot als scheidend element de zijkant gekeerd naar de weg of het openbaar groen een 
achterkant wordt in plaats van een voorkant.   
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3.3.1 AAN- EN UITBOUWEN  
 
Omschrijving en uitgangspunten  
Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één 
bouwlaag aan een gevel van een gebouw. Het bestemmingsplan 
treedt bij de vergunningplichtige aan- en uitbouwen in eerste 
instantie regelend op voor wat betreft voorgevellijnen en maximale 
afmetingen. Aan- en uitbouwen worden in grote aantallen 
gerealiseerd. Als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, zijn 
ze voor het straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat daarom uit 
naar een aan- of uitbouw aan de achterkant (achtererf of zijerf als 
dit niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen). Om het 
straatbeeld te respecteren en intact te houden dient er bij de 
mogelijke toepassing van aan- en uitbouwen aan de voorkant een 
bufferzone aanwezig te zijn tussen gevel en straat.  
 
De gemeente streeft in samenhangende gebieden naar een 
herhaling van gelijkvormige exemplaren die passen bij het karakter 
van de straat en de gebouwen. Belangrijk is dat de contour en het 
silhouet van het oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar 
blijven en dat de aan- of uitbouw qua uitstraling en volume 
ondergeschikt is aan het oorspronkelijke gebouw. Ten behoeve van 
de aanbouw dient de overgang naar/scheiding tussen de 
naastliggende hoofdbebouwing met aanbouw gelijkvormig en 
duidelijk aangegeven te worden (bijvoorbeeld door een gemetselde 
muurdam). Bij hoekaanbouwen dienen de gevels van de achter- en 
zijaanbouw gelijk te lopen, waardoor een aaneensluitende 
hoekoplossing ontstaat.  
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Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. Materiaal- en kleurgebruik 
gevels, kozijnen en profielen afgestemd op gevels, kozijnen en profielen woning.  
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3.3.2 BIJGEBOUWEN EN 
OVERKAPPINGEN  
 
Omschrijving en uitgangspunten  
Een bijgebouw of overkapping is een grondgebonden 
gebouw van één bouwlaag. Een bijgebouw staat los op 
het erf van de woning en is meestal bedoeld als 
schuur, tuinhuis, of garage. De overkapping staat los 
op het erf of tegen de woning aan en is meestal 
bedoeld als carport of luifel boven een deur of 
raampartij. Het bestemmingsplan treedt in eerste 
instantie regelend op voor wat betreft voorgevellijnen 
en maximale afmetingen. Als ze zichtbaar zijn vanuit 
de openbare ruimte, zijn ze voor het straatbeeld zeer 
bepalend. De voorkeur gaat daarom uit naar een 
bijgebouw of overkapping aan de achterkant (achtererf 
of zijerf als deze niet gekeerd is naar de weg of het 
openbaar groen).  
 
De gemeente streeft in principe naar een bescheiden 
uiterlijk van de bijgebouwen en overkappingen: 
materialen en kleuren van gevels en dakvlakken 
afgestemd op die van de woning, eenvoudige dakvorm 
en geen onnodig grote dakoverstekken of versieringen. 
Bijgebouwen moeten qua uitstraling en volume 
ondergeschikt zijn aan het oorspronkelijke woning en 
afgestemd worden op het karakter van de woning of de 
erfinrichting. Een belangrijk kenmerk van een 
overkapping is de transparantie. Overkappingen 
mogen niet met wanden worden dichtgezet.  
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3.3.3 KOZIJN EN GEVELWIJZIGINGEN  
 
Omschrijving en uitgangspunten  
Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen van een kozijn, kozijninvulling, luik of 
gevelpaneel. Omdat de opbouw en indeling van de gevel een belangrijk onderdeel is van de architectonische 
vormgeving van het gebouw en/of de straatwand moeten ook de kozijn- of gevelwijzigingen zorgvuldig worden 
ingepast. In principe mag de samenhang en de ritmiek in straatwanden niet worden verstoort door incidentele kozijn- of 
gevelwijzigingen. Met name een kozijn- of gevelwijziging in de voorgevel of zijgevel als deze gekeerd is naar de weg of 
het openbaar groen vraagt om een zorgvuldige vormgeving. Een kozijn- of gevelwijziging moet passen bij het karakter 
van de woning en de karakteristiek van de omgeving. Een naoorlogse woning vraagt bijvoorbeeld om andere 
vormgeving dan een historisch pand uit de 19de eeuw.  
 
Het uitgangspunt van de sneltoetscriteria is dat de oorspronkelijke of originele vormgeving in elk geval niet strijdig is 
met redelijke eisen van welstand. Belangrijke te handhaven kenmerken daarbij zijn de maatvoering van de negge en 
profilering van het kozijn en het raamhout. De materialisering en (mate aan) detaillering is voornamelijk afhankelijk van 
het gebiedsgerichte beoordelingskader.   
 
Voor de binnenstad is, vanwege de status van Rijksbeschermd stadsgezicht, een Beeldkwaliteitplan Binnenstad 
(januari 2003) opgesteld waarin per deelgebied specifieke richtlijnen en eisen zijn opgenomen ten aanzien van puien. 
Vergunningaanvragen voor puien in de binnenstad zal op basis van onderstaande criteria en de richtlijnen en eisen uit 
het beeldkwaliteitplan beoordeeld worden.  

 
Niet passend door afwijkende indeling.  
 

 
Niet passend door afwijkend materiaal- en kleurgebruik 
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3.3.4 DAKKAPELLEN  
 
Omschrijving en uitgangspunten  
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, 
bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het 
bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Als de vrije 
hoogte onder de nok niet hoog genoeg is om te staan 
kan soms een oplossing worden gevonden door de 
nok te verplaatsen en/of te verhogen. Dan spreken we 
van een dakopbouw. Plaatsing valt dan onder een 
reguliere vergunningsprocedure en zal door de 
Welstandmonumentencommissie worden getoetst aan 
redelijke eisen van welstand aan de hand van de 
objectgerichte criteria zoals opgenomen in hoofdstuk 
3.2.3.   
 
Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer bepalend. 
De voorkeur gaat daarom naar een dakkapel aan de 
achterkant (op het achter- of zijdakvlak als het zijerf of- 
gevel niet gekeerd is naar de weg of het openbaar 
groen)  
 
Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging 
zijn aan een dakvlak. Het plaatsen van een dakkapel 
mag dus niet ten koste gaan van de karakteristiek van 
de dakvorm. Daarom mag een dakkapel nooit 
domineren in het silhouet van het dak en moet de 
noklijn van het dak, afhankelijk van straatprofiel, vanaf 
de weg zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte 
tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij meerdere 
dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de 
gemeente naar een herhaling van uniforme 
exemplaren en een regelmatige rangschikking op een 
horizontale lijn. Herhaling binnen een blok (van 
dezelfde architectuur/bouwstijl) kan rust en 
samenhang brengen.   
 
Het plaatsen van dakkapellen is sterk afhankelijk van 
de dakvorm. Mede daarom zijn per dakvorm 
aanvullende voorwaarden gesteld voor het plaatsen 
van een dakkapellen.   
 
In plaats van een dakkapel kunnen ook dakramen 
worden aangebracht. Deze zijn minder dominant in het 
straatbeeld. Ook voor dakramen geldt het streven naar 
herhaling van uniforme exemplaren en een 
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn.   
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3.3.5 ERF- EN PERCEELSAFSCHEIDINGEN  
 
Omschrijving en uitgangspunten  
Een erf- of perceelsafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het 
erf af te bakenen van een buurerf of van de openbare weg. Een erf- 
of perceelsafscheiding tussen buren moet in de eerste plaats door 
beide kanten worden gewaardeerd. Indien aan deze voorwaarde 
wordt voldaan zal de gemeente zich terughoudend opstellen. 
Afscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de 
ruimtelijke kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommelige 
indruk door een te grote verscheidenheid aan afscheidingen te 
voorkomen. Vooral in nieuwbouwwijken is dit een belangrijk punt, 
omdat het groen hier de eerste jaren nog niet volgroeid is.   
 
Erf- of perceelsafscheidingen moeten passen bij het karakter van 
de omgeving. Het buitengebied vraagt bijvoorbeeld om andere 
afscheidingen dan de woongebieden. Afscheidingen moeten op 
een zorgvuldige en professionele manier worden geplaatst en 
moeten worden gemaakt van duurzame materialen. Een lange, 
gesloten, slecht onderhouden schutting in diverse kleuren en 
materialen kan het straatbeeld verstoren. Begroeide hekwerken en 
beplantingen hebben een open en vriendelijke uitstraling 
 
 

.  
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3.3.6 ROLHEKKEN, LUIKEN EN ROLLUIKEN  
 
Omschrijving en uitgangspunten  
Rolhekken, luiken en rolluiken zijn voorzieningen om ruiten van gebouwen tegen inbraak en vandalisme te 
beschermen. Deze voorzieningen kunnen de omgeving een rommelig aanzien geven. Daarom stimuleert de gemeente 
in de eerste plaats het toepassen van alternatieve oplossingen zoals geweldbestendig glas of elektronische 
beveiligingssystemen.   
 
Voor woningen, met uitzondering van monumenten en beeldbepalende panden, is het toepassen van rolhekken, luiken 
en rolluiken vergunningvrij gesteld. Voor gebouwen anders dan woningen en woongebouwen echter niet. Juist in 
winkelgebieden zijn de problemen met deze anti-inbraak en – vandalisme voorzieningen het grootst. De gemeente 
streeft er daarom naar dat rolhekken, luiken en rolluiken de uitstraling van een pand niet negatief beïnvloeden.  
 
Voor de binnenstad is, vanwege de status van Rijksbeschermd stadsgezicht, een Beeldkwaliteitplan Binnenstad 
(januari 2003) opgesteld waarin per deelgebied specifieke richtlijnen en eisen zijn opgenomen ten aanzien van 
rolluiken. Vergunningaanvragen voor rolhekken of -luiken in de binnenstad zal op basis van onderstaande criteria en 
de richtlijnen en eisen uit het beeldkwaliteitplan beoordeeld worden.  
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Minimaal 1.00 meter achter pui geplaatst. 
 

 
 
Achter pui geplaatst en voor minimaal 50% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen.  
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4 AFWIJKEN, HANDHAVING EN EXCESSEN 
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4.1  Afwijken van het welstandsadvies  door het college  
 
Burgemeester en wethouders volgen in hun oordeel in principe het advies van de Welstandmonumentencommissie. 
Daarop zijn de volgende uitzonderingsmogelijkheden:  
 
Afwijken van het advies op inhoudelijke grond / secondopinion:  
Burgemeester en wethouders kunnen op inhoudelijke grond afwijken van het advies van de 
Welstandmonumentencommissie indien zij tot het oordeel komen dat de Welstandmonumentencommissie de van 
toepassing zijnde criteria niet juist heeft geïnterpreteerd, of de commissie naar hun oordeel niet de juiste criteria heeft 
toegepast. Indien burgemeester en wethouders bij een reguliere bouwvergunningaanvraag op inhoudelijke grond tot 
een ander oordeel komen dan de Welstandmonumentencommissie staan 2 mogelijkheden ter beschikking.   
 
Enerzijds kan burgemeester en wethouders de commissie vragen om een heroverweging. Dit gebeurt in incidentele 
gevallen waarbij aanvullende planinformatie beschikbaar komt. Anderzijds kunnen zij voordat het besluit op de 
vergunningaanvraag wordt genomen, binnen de daarvoor geldige afhandelingtermijn, een second opinion aanvragen 
bij een andere onafhankelijke welstandscommissie. Het advies van deze tweede commissie speelt een zware rol bij de 
verdere oordeelsvorming van burgemeester en wethouders. Indien het advies van de Welstandmonumentencommissie 
en de second opinion tegengesteld zijn en burgemeester en wethouders op inhoudelijke grond afwijken van het advies 
van de Welstandmonumentencommissie wordt dit in de beslissing op de aanvraag van de bouwvergunning 
gemotiveerd. De Welstandmonumentencommissie wordt hiervan op de hoogte gesteld.  
 
Afwijken van het advies om andere redenen  
Burgemeester en wethouders krijgen volgens artikel 44 lid 1d Ww 2002 de mogelijkheid om bij het in strijd zijn van een 
bouwplan met redelijke eisen van welstand, toch de bouwvergunning te verlenen indien zij van oordeel zijn dat 
daarvoor andere redenen zijn, bijvoorbeeld van economische of maatschappelijke aard. Deze afwijking wordt in de 
beslissing op de aanvraag van de bouwvergunning gemotiveerd. De Welstandmonumentencommissie wordt hiervan 
op de hoogte gesteld. Burgemeester en wethouders van de gemeente zullen uiterst terughoudend zijn met het gebruik 
van deze mogelijkheid omdat de ruimtelijke kwaliteit niet snel ondergeschikt wordt geacht aan economische of 
maatschappelijke belangen.  
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4.2  Afwijken van de welstandscriteria  (hardheidsclausule)  
De welstandscriteria in deze nota vormen in de eerste plaats een vangnet en dienen om bouwplannen die het aanzien 
niet waard zijn, uit Bergen op Zoom te weren. Dat is primair de bedoeling van het welstandstoezicht. Maar veel liever 
zien we bouwplannen, waarbij de welstandscriteria worden gebruikt als opstapje, als middel om na te denken over de 
schoonheid van het bouwwerk in zijn omgeving. Het wordt dan ook gestimuleerd om naast de aangegeven 
welstandscriteria per bouwplan na te denken over de vormgeving en de relatie met de omgeving. In praktijk zullen die 
gebieds- en objectgerichte uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling.   
 
In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn, kan het 
nodig zijn dat de Welstandmonumentencommissie afwijken van deze welstandscriteria. Dit kan gebeuren op basis van 
een gemotiveerd positief welstandsadvies bij plannen die weliswaar strijdig zijn met enige welstandscriteria, maar niet 
strijdig zijn met redelijke eisen van welstand, dit te beoordelen aan de hand van de algemene welstandscriteria (zie 
paragraaf 4.2.1).  
 
Dit kan bijvoorbeeld wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige omgeving (gebiedsgerichte 
criteria) maar door bijzondere schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand voldoet. Ook als een bouwplan is 
aangepast aan de gebiedsgerichte welstandscriteria, maar het bouwwerk zelf zo onder de maat blijft dat het op den 
duur zijn omgeving negatief zal beïnvloeden, kan worden teruggevallen op de algemene welstandscriteria. Bij het 
gebruik van de algemene criteria ligt het niveau van ‘redelijke eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, het is 
immers redelijk dat er hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap 
naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt.  
 
Het is ondoenlijk om een limitatieve opsomming in de welstandsnota op te nemen wanneer de hardheidsclausule van 
toepassing zou kunnen worden verklaard. Beter ware het om de objectiviteit die nodig is bij het hanteren van de 
hardheidsclausule neer te leggen in een zorgvuldige procedureafwikkeling. De Welstandmonumentencommissie dient 
daarbij per beoordelingsaspect te motiveren waarom en welke afwijking van het gestelde criterium verantwoordelijk is 
te achten.   
 
Afwijkingen van de welstandscriteria vragen om een bestuurlijk draagvlak. Wanneer de 
Welstandmonumentencommissie voor een bepaald plan aanleiding ziet tot afwijken van het beleid, zal zij het college 
van burgemeester en wethouders in haar advies daarover informeren. Burgemeester en wethouders beslissen bij het 
wel of niet verlenen van een vergunning om de hardheidsclausule wel of niet toe te passen. Het ligt voor de hand om 
afwijkingen van structurele aard jaarlijks bij de evaluatie in de nota te verwerken.  
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4.2.1 ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA  
 
De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf worden genoemd richten zich op de zeggingskracht en het 
vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes. Deze 
criteria zijn gebaseerd op de notitie 'Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid', van Prof. Ir. Tj. 
Dijkstra (1985, herzien en opnieuw uitgegeven in 2001), die mede aanleiding is geweest voor de nieuwe Woningwet.  
 
Relatie tussen vorm, gebruik en constructie  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat de verschijningsvorm een 
relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen 
samenhang en logica heeft.  
 
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het welstandstoezicht slechts is gericht op de 
uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm van het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en 
de mogelijkheden die materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie te maken. Gebruik en 
constructie staan aan de wieg van iedere vorm. Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het 
gebruik of de constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de vorm tijdens het ontwerpproces 
gaan domineren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm een begrijpelijke relatie houdt met zijn 
oorsprong. Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik 
en constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun invloed kunnen hebben zoals de omgeving en de 
associatieve betekenis van de vorm in de sociaal-culturele context. Hierbij kan men denken aan het realiseren van 
beeldende kunst in de openbare ruimte.  
 
Relatie tussen bouwwerk en omgeving  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver wacht dat het een positieve bijdrage 
levert aan de kwaliteit van de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld 
naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is.  
 
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen van een deel van de algemene 
ruimte voor particulier gebruik. Gevels en volumes vormen zowel de externe begrenzing van de gebouwen als ook de 
wanden van de openbare ruimte die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in een openbare 
context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen functioneren alleen maar ook in de betekenis die het 
gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met zijn omgeving 
mag worden verwacht dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar het om gaat is dat het 
gebouw een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan. 
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid 
verschaffen.  
 
Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat verwijzingen en associaties 
zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande 
maatschappelijke realiteit.  
 
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn eigen grammaticale regels heeft om 
zinnen en teksten te maken. Die regels zijn geen wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze worden 
verhaspeld of ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt een bouwwerk verwarrend 
of saai als de regels van de architectonische vormgeving niet bewust worden gehanteerd.  
 
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een zelfstandige betekenis en roepen zij, 
los van gebruik en constructie, bepaalde associaties op. Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar 
zuilenstructuren van tempels, transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek en 
vooruitgang.  
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In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat eerder of elders reeds aanwezig 
was of naar wat in de toekomst wordt verwacht. De kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de 
wijze waarop die verwijzingen en associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader van de actuele 
culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke 
realiteit. Zorgvuldig gebruik van verwijzingen en associaties betekent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat 
integer is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden geplaatst waarin het werd gebouwd of 
verbouwd. Bij restauraties is sprake van herstel van elementen uit het verleden, maar bij nieuw of verbouw in 
bestaande (monumentale) omgeving betekent dit dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat nieuw is toegevoegd. 
Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het imiteren van 
stijlen, vormen en detailleringen uit het verleden.  
 
Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te 'begrijpen' als beeld van de tijd waarin zij is 
ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij 
nieuwe bouwplannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de geschiedenis van de toekomst.  
 
Evenwicht tussen helderheid en complexiteit  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht 
in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.  
 
Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is dat er structuur wordt aangebracht in 
het beeld. Een heldere structuur biedt houvast voor de waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt 
van een gebouw. Symmetrie, ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het voor de gemiddelde waarnemer 
mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk 
beeld.  
 
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet de waarnemer blijven 
prikkelen en intrigeren en zijn geheimen niet direct prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van 
de voorbijganger worden gedaan Van oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als complementaire 
begrippen ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken. Complexiteit in de architectonische compositie ontstaat 
vanuit de stedenbouwkundige eisen en het programma van eisen voor het bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met 
een hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle relatie.  
 
Schaal en maatverhoudingen  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een samenhangend 
stelsel van maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.  
 
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis van de betreffende bouwopgave. Grote 
bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen grenzen geleed zijn maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig 
als ze er uitzien alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande kleine bouwwerken  
 
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk 
één van de meest ongrijpbare aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of onbewust 
de maatverhoudingen van een bouwwerk, maar wáárom de maatverhoudingen van een bepaalde ruimte aangenamer, 
evenwichtiger of spannender zijn dan die van een andere, valt nauwelijks vast te stellen.  
 
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de maatverhoudingen een sterkere samenhang en 
hiërarchie vertonen. Mits bewust toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun werking hebben. De 
afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie van het gevelvlak. Hellende daken 
vormen een belangrijk element in de totale compositie. Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw 
of een zonnecollector) te dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het beeld 
niet alleen van het object zelf maar ook van de omgeving waarin dat is geplaatst.  
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Materiaal, textuur, kleur en licht  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat materiaal, textuur, kleur en 
licht het karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te 
verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken.  
 
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: 
het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal 
aan materiaal en ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze moeilijker en het risico van 
een onsamenhangend beeld groot. Als materialen en kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin geen 
ondersteunende functie hebben maar slechts worden gekozen op grond decoratieve werking, wordt de betekenis ervan 
toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 
gebruik van materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan de architectonische vormgeving of wanneer het 
gebruik van materialen en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het bouwwerk in de 
weg staat.  
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4.3 Handhaving en excessen  
 
De gemeente geeft met deze welstandsnota regels voor het welstandstoezicht en zal zich ook inspannen voor de 
naleving daarvan. Als voor een vergunningplichtig bouwwerk geen bouwvergunning is aangevraagd, dan wel het 
bouwwerk na realisering afwijkt van de tekeningen waarop de bouwvergunning is afgegeven, krijgt de eigenaar de 
gelegenheid om (alsnog of opnieuw) een vergunning aan te vragen voor het gerealiseerde bouwwerk. Als deze 
bouwvergunning moet worden geweigerd, vanwege een negatief welstandsadvies, dan zal de eigenaar de situatie 
moeten veranderen. Burgemeester en wethouders kunnen dan degene die tot het opheffen van de situatie bevoegd is, 
aanschrijven om binnen een door hen te bepalen termijn de strijdigheid op te heffen (artikel 19 Ww).   
 
Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd moeten aan minimale welstandseisen 
voldoen. Volgens artikel 19 Ww kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige 
mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. Volgens datzelfde 
wetsartikel moeten de criteria hiervoor in de welstandsnota zijn opgenomen. Deze ‘excessenregeling’ is niet bedoeld 
om de plaatsing van het bouwwerk tegen te gaan.       
 
De gemeente Bergen op Zoom hanteert bij het toepassen van deze excessenregeling het criterium dat er sprake moet 
zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de 
ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Vaak heeft dit betrekking op:   
 
- het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving;   
- het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk;  
- armoedig materiaalgebruik;  
- toepassing van felle of contrasterende kleuren;   
- te opdringerige reclames, of  
- een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de gebiedsgerichte 

welstandscriteria).   
 
Vergunningsvrije bouwwerken die voldoen aan de sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen zijn in 
elk geval niet in strijd met redelijke eisen van welstand.   
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