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inleiding
Lelystad is een bijzondere stad. De ligging, de opbouw en ontwikkelingsgeschiedenis geven de stad een
geheel eigen gezicht, sfeer en identiteit. 
De gemeente Lelystad heeft in het ruimtelijk beleid veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Vooral in het
centrumgebied en langs de kustlijn worden grote ingrepen voorbereid en uitgevoerd, waarvan de ruimtelij-
ke kwaliteit met ambitie wordt gestuurd. Maar ook in minder dynamische omgevingen geeft het gemeen-
tebestuur inhoud aan de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde omge-
ving, die de wetgever bij de gemeentelijke overheid heeft gelegd. Er zijn diverse instrumenten die de
gemeente kan inzetten om die kwaliteit te bevorderen. Welstandsbeleid is één van deze instrumenten.

Het welstandsbeleid in Nederland is bij wet van 2003 met ingang van 2004 ingrijpend gewijzigd. Lelystad
heeft toen een eigen beleid geformuleerd. Na drie jaar werken met dat beleid ontstond de behoefte aan
een sterke vereenvoudiging: minder regels, maar wel effectiever.
Het Oversticht is gevraagd de contouren en invulling van dat beleid te ontwerpen, samen met een werk-
groep en stuurgroep vanuit de gemeente. Deze nota is daarvan het resultaat.

Doel en uitgangspunten van de Welstandsnota
De drie belangrijkste doelstellingen van de welstandsnota Lelystad geven nader inhoud aan de vereen-
voudiging van het welstandstoezicht:

1. Welstandstoezicht is instrument voor ruimtelijke kwaliteit 
In het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente Lelystad staat centraal dat alle ingrepen in de gebouw-
de en ongebouwde omgeving moeten bijdragen aan de beeldkwaliteit van de stad. Dit betekent voor het
welstandstoezicht dat bouwwerken vooral worden beoordeeld op de betekenis die ze hebben voor de
omgeving. Redelijk eisen van welstand zijn niet alleen op het object gericht, maar met name ook op de
omgevingsaspecten. Het is dan ook niet meer noodzakelijk om voor alle gebieden en alle bouwwerken
welstandscriteria te formuleren. 

2. Welstandscriteria zijn duidelijk en vooraf bekend
Welstandscriteria moeten volgens de Woningwet "zo concreet mogelijk" zijn. Dit betekent niet dat in alle
gevallen volledige objectiviteit mogelijk is, maar wel dat altijd zekerheid kan worden geboden over de
aspecten die een rol spelen bij de welstandsbeoordeling.
Door de beoordeling objectiever en meer voorspelbaar te maken, wordt voorkomen dat planindieners
voor verrassingen komen te staan. Om te beginnen worden alleen de gebieden of gedeelten van gebie-
den getoetst aan welstandsbeleid, waar sturing op ruimtelijke kwaliteit echt gewenst wordt. 
De welstandscriteria zijn bovendien ‘gebiedsgericht’. Dat wil zeggen dat zij zijn gebaseerd op de kwalitei-
ten die per gebied voorkomen. Sommige gebieden verdragen meer vrijheid dan anderen. 
De welstandscriteria zijn per gebied samengevat op enkele welstandskaarten, zodat de burger in een
oogopslag ziet, welke kwaliteit van het komende bouwobject verwacht wordt. 

3. Heldere omschrijving van de procedures van welstandsbeoordeling en duidelijke rol van de wel-
standscommissie

Het welstandstoezicht wordt objectiever en transparanter. De beraadslagingen en de zittingen van de wel-
standscommissie zijn openbaar. De agenda en de locatie worden vooraf gepubliceerd. De indieners heb-
ben spreekrecht en discussie tussen de indieners en de commissie is mogelijk. De verslagen van de zit-
tingen gaan naar de planindieners. De welstandstoets is meer en meer gericht op het begeleiden van
bouwplannen om een hogere kwaliteit te bereiken.
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het wettelijk kader

Het welstandstoezicht vindt (sinds 1961) haar wettelijke grondslag in de
Woningwet. De gemeentelijke welstandszorg in Nederland bestaat ruim 100
jaar. De laatste wetswijziging (2003) verplicht de gemeente een bouwverorde-
ning vast te stellen, waarin de toetsing van bouwplannen op aspecten van
welstand geregeld is. In de bouwverordening van de Gemeente Lelystad is
een hoofdstuk over welstandsaangelegenheden opgenomen. Artikel 9.1
benoemt de volgende welstandscriteria:
- de aanvaardbaarheid van het ontwerp in relatie tot de karakteristiek van

de reeds aanwezige bebouwing, de openbare ruimte dan wel de steden-
bouwkundige of landschappelijke context;

- massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleur-
stelling van het ontworpen bouwwerk;

- samenhang in het bouwwerk;
- detaillering.
Zonder vastgesteld welstandsbeleid kunnen bouwaanvragen niet op aspec-
ten van welstand worden beoordeeld.

bestuurlijke aspecten van het
welstandsbeleid
Het toetsen van bouwplannen van burgers en bedrijfsleven aan zogenaamde
"redelijke eisen van welstand" door de lokale overheid wordt door sommigen
gezien als onnodige bemoeizucht. Over het algemeen wordt het echter geac-
cepteerd dat de gemeente waakt over de openbare ruimte, die nu eenmaal in
belangrijke mate wordt vormgegeven door private bouwwerken. De buiten-
kant van het gebouw is immers de binnenkant van de stad. 
Toezicht op de kwaliteit van bouwwerken geeft de burger de zekerheid, dat
de in zijn omgeving te realiseren bouwwerken van voldoende architectoni-
sche kwaliteit zullen zijn. Het gemeentebestuur van Lelystad heeft met deze
welstandsnota het sturend instrument om dit te bereiken.

De beoordeling op aspecten van welstand moet volgens de wet gebeuren
door een onafhankelijke commissie. De welstandscommissie Lelystad werkt
op basis van de volgende kwaliteitseisen:
- het welstandstoezicht dient transparant, toetsbaar en open te zijn;
- het dient de burger bij het opstellen van een bouwplan vooraf zoveel

mogelijk zekerheid te geven over de specifieke eisen waaraan dat bouw-
plan moet voldoen;

- het dient op democratische wijze tot stand te komen;
- het dient voor de burger niet meer beperkingen (waaronder ook de admi-

nistratieve en financiële lasten moeten worden begrepen) mee te brengen
dan gegeven het doel van het welstands-toezicht strikt noodzakelijk is. 

Deze uitgangspunten zijn belangrijk voor de maatschappelijke acceptatie van
het welstandstoezicht. 
In de nieuwe wet is het politiek-bestuurlijke primaat van het gemeentebestuur
aangescherpt. In de welstandsnota zal vooraf zo concreet mogelijk worden
aangegeven welk inhoudelijk toetsingskader en welke welstandscriteria wor-
den gehanteerd. 
B&W hebben bij strijdigheid van een bouwplan met redelijke eisen van wel-
stand de mogelijkheid de bouwvergunning toch te verlenen indien zij van
mening zijn dat daarvoor zwaarwegende redenen aanwezig zijn.

1 

2
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B&W zijn verplicht jaarlijks aan de raad verantwoording af te leggen over de
wijze waarop zij het welstandsbeleid hebben uitgevoerd. Tegelijkertijd is de
welstandscommissie verplicht jaarlijks verslag aan B&W uit te brengen over
haar werkzaamheden.

3 ruimtelijk kwaliteitsbeleid:
de plaats van welstand

In de nieuwe Woningwet dient elke gemeente te beschikken over een vastge-
steld welstandsbeleid met
duidelijk omschreven toetsingscriteria.
De politieke verantwoordelijkheid voor het welstandstoezicht komt nadrukke-
lijk bij het gemeentebestuur te liggen. Hiervoor wordt een gemeentelijke wel-
standsnota vereist waarin zo concreet mogelijke
welstandscriteria worden opgenomen, die een rol spelen bij de afweging of
een bouwvoornemen niet in strijd is met “redelijke eisen van welstand”. In het
geval dat dergelijke beleidsregels niet worden vastgesteld, blijft de wel-
standstoetsing achterwege. Aanvragen om bouwvergunning kunnen in dat
geval niet meer worden geweigerd als niet wordt voldaan aan redelijke eisen
van welstand.
Een van de uitgangspunten van de wet is de vereenvoudiging van de regel-
geving en alleen regels stellen, waar die nodig zijn. Deze stelregel is als uit-
gangspunt gehanteerd voor dit nieuwe welstandsbeleid voor Lelystad.
Welstandsvrij, daar waar het kan en alleen reguleren en sturen, waar het
beslist noodzakelijk is. 
Dit heeft ertoe geleid dat er naast een welstandsvrij niveau, slechts twee wel-
standsniveaus in deze nota overblijven, de beperkte of stedenbouwkundige
welstand en de volledige of architectonische welstand. 

3.1. vrijwillige welstand
Voor gebieden, waarvoor geen welstandsbeleid vastgesteld is, of welke door
de gemeenteraad als welstandsvrije gebieden aangewezen zijn, is begelei-
ding door de welstandscommissie wel mogelijk op verzoek van de aanvrager.
Dit is de vrijwillige welstand. 
Een burger kan zijn conceptbouwplan ter toetsing aan de welstandscommis-
sie voorleggen om diverse redenen. Hij kan zich willen verzekeren van een
goede architectonische en omgevingskwaliteit van zijn bouwwerk, of hij kan
met een positieve begeleiding door de welstandscommissie een veiligheid
inbouwen tegen eventuele bezwaren uit zijn omgeving. Bij vrijwillige welstand
toetst de commissie aan de algemene welstandscriteria. 

3.2. groen 
In de stedenbouwkundige opzet van Lelystad vormt het raamwerk of raster
van dreven en spoorlijn één van de meest identiteitsbepalende factoren: de
hoofdinfrastructuur fungeert als etalage van de stad. Op de schaal van
Lelystad vormt het een structurerend en samenbindend element. Ook de
spoorlijn, waterwegen en snelweg zijn onderdeel van dit raster. De hoofdinfra-
structuur en de bebouwing hierlangs zijn beeldbepalend voor Lelystad. In de
huidige situatie is de stad op veel plaatsen van de dreven afgekeerd; langs de
dreven zijn achterkanten van bebouwing gesitueerd, afgeschermd door een
groenzone. In het ‘voor- en achterkanten’ beleid van de overheid worden aan
de voorkanten eisen gesteld, die aan de achterzijden niet gelden. Het is daar-
om moeilijk om te sturen op ruimtelijke kwaliteit aan de achterzijde van de
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woningen. Omdat dat vaak wel de ‘groene’ kant is aan de dreven, is het van
groot belang om een beleid voor het groen langs de hoofdinfrastructuur te
ontwerpen. Welstandstoezicht is daarvoor niet het instrument. Hiervoor is een
“groenstructuurplan” of een “groenbeleidsplan” meer geëigend.

3.3. welstandsvrije gebieden en objecten
De gemeenteraad kan gebieden en categorieën van bouwwerken aanwijzen
waarvoor geen redelijke eisen van welstand gelden. Dit welstandsvrij maken
van gebieden kan om diverse redenen gebeuren, bijvoorbeeld omdat zij een
sterk privaat karakter hebben (bedrijventerreinen) of een experimenteel karak-
ter, of omdat het een gebied betreft waar weinig gebouwd wordt. In Lelystad
worden bestaande bedrijventerreinen als welstandsvrij aangewezen. Het gaat
hierbij om Noordersluis en een groot gedeelte voor Oostervaart en
Flevopoort. Ook de volgende gebieden zijn welstandsvrij:
- IIJsselmeer / Markermeer
- Oostvaardersplassen
- Zuigerplasbos en Biologisch Dynamisch gebied (incl. Groene Velden)
- Overijsselse Hout, Gelderse Hout, Hollandse Hout (bos), Larserbos,

Burchtkamp en Knarbos
- buitengebied
- In het woongebied Landerijen-Oost is bij wijze van experiment een wel-

standsvrij gebied aangewezen.

Voor het buitengebied is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Dit
ontwerpbestemmingsplan voorziet in regulering van de bebouwing binnen
duidelijk gestelde kaders. Uitbreidingen van erven mogen alleen binnen
bestaande groensingels plaats vinden. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk
om aan de bouwwerken nog extra welstandseisen op te leggen. De bouw-
werken hebben immers door de groensingels geen grote invloed op de lan-
delijke omgeving. Een gedeelte van het buitengebied was al welstandsvrij.
Dat blijft het nu ook. Voor het buitengebied, dat nog niet welstandsvrij was,
en waarvoor wel een nieuw bestemmingsplan buitengebied in de maak is,
wordt een overgangsregime ingevoerd.
Tot het moment, dat het bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk is,
zijn voor dit gebied de algemene criteria van welstand, zoals verwoord in deel
2, hoofdstuk 4, van toepassing. Dit gebied is op de welstandskaart geel
gekleurd met een groene arcering. 

De ruimtelijke kwaliteit van industriegebieden en bedrijventerreinen, die op de
kaart aangegeven staan als welstandsvrij, wordt door eisen aan functie en
bouwmassa voldoende met het bestemmingsplan gereguleerd.
De bedrijven, die aan de groene dreven gelegen zijn, zijn meer beeldbepalend
voor de omgeving.
Deze bedrijven hebben vanuit promotie en presentatiebehoefte over het alge-
meen een sterke behoefte om kwalitatief goede gebouwen en erven te reali-
seren. 
Om te voorkomen dat men achteraf geconfronteerd wordt met een ernstige
strijdigheid van het bouwplan met redelijke eisen van welstand kan een initia-
tiefnemer van een te bouwen welstandsvrij bouwwerk dit vooraf vrijwillig laten
toetsen aan redelijke eisen van welstand. De algemene sneltoetscriteria kun-
nen daarbij dienen als adviserend kader. 
Een dergelijke beoordeling kan voorafgaand aan de realisatie worden uitge-
voerd op verzoek van de initiatiefnemer, of na de realisatie op verzoek van
belanghebbenden.

DE BEDRIJVENTERREINEN
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3.4. beperkte of stedenbouwkundige welstand
In gebieden met welstandsniveau 1 is de stedenbouwkundige samenhang
van complexen en straatbeelden essentieel. Het welstandsbeleid richt zich
op de voorkanten van bouwwerken en bouwblokken en op de naar de weg
en openbaar groen gerichte zijkanten. Er zijn geen welstandscriteria voor de
achterkanten. 
Criteria zijn erop gericht om de hoofdvorm van een gebouw of blok intact te
laten. Ingrepen in een blok of een ensemble van blokken worden beoordeeld
in relatie met de aanpalende blokken en met het oog op de stedenbouwkun-
dige impact van de verandering in haar omgeving. Het beleid is alleen op
hoofdzaken vastgelegd. 
Goedgekeurde veranderingen krijgen het predikaat ‘trendsetter’. Zij zijn bepa-
lend voor elke volgende ingreep in hetzelfde gebouw of bouwblok. Een nieu-
we aanvraag, die gelijk is aan de trendsetter, wordt beschouwd als trendvol-
ger en wordt automatisch van een positief welstandsadvies voorzien. Een
nieuwe aanvraag, die afwijkt van de trendsetter, wordt door de welstands-
commissie beoordeeld, waarbij de trendsetter richtinggevend is. 

3.5. volledige of architectonische welstand
In gebieden met architectonische welstand betreft de beoordeling zowel de
stedenbouwkundige samenhang als de architectuur van het gebouw. In dit
niveau zijn criteria opgesteld voor de omgeving, de voorkanten, de zijkanten
èn de achterkanten. Het beleid wordt tot in de details vastgelegd. 
Het gaat hier om zeer beeldbepalende gebouwen en groepen van gebouwen,
die ruimtelijk en architectonisch een eenheid vormen. Criteria zijn erop gericht
om de hoofdvorm van een gebouw of blok intact te laten. Ingrepen in een
blok of een ensemble van blokken worden beoordeeld in relatie met de aan-
palende blokken en met het oog op de stedenbouwkundige impact van de
verandering in haar omgeving. Architectonisch relevante details, materiaal en
kleur worden in samenhang met de omgeving en het blok richting gegeven.
De trendsetters worden beoordeeld en de trendvolgers krijgen direct een
positief advies. 
Bij het ontwikkelen van bouwplannen in gebieden met volledige of architecto-
nische welstand is het in bijzondere gevallen denkbaar dat een supervisor
wordt aangesteld. Deze krijgt dan als taak om de ontwikkelende partijen te
begeleiden in de keuze van architectuur en het vormgeven van de ontwerpen.
Hij begeleidt op basis van de welstandscriteria. Hij toetst aan deze criteria en
koppelt de resultaten tussentijds terug naar de welstandscommissie. Met
behulp van een supervisor is een optimale kwaliteit te behalen voor gebou-
wen in deze welstandscategorie. De supervisor wordt benoemd door de
gemeente.

3.6. welstand in ontwikkelingsgebieden met 
beeldkwaliteitplannen

Voor deze gebieden geldt óf het vastgestelde welstandsbeleid óf de gemeen-
teraad stelt in de vorm van een beeldkwaliteitplan nieuwe kaders voor de
welstandstoetsing. Bij het vaststellen van beeldkwaliteitplannen wordt speci-
fieke aandacht besteed aan de criteria van de stedenbouwkundige welstand,
de architectonische welstand en specifieke criteria voor die locaties.
Overwogen kan worden om supervisoren aan te stellen die de gewenste kwa-
liteit tussentijds sturen. 
De beeldkwaliteitplannen voor de vastgestelde ontwikkelingsgebieden zijn
separate bij de gemeente opvraagbaar
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algemene welstandscriteria 
De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf worden genoemd, rich-
ten zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch
ontwerp, en zijn terug te voeren op vrij universele
kwaliteitsprincipes*.

4.1. hardheidsclausule
De algemene welstandscriteria liggen (haast onzichtbaar) ten grondslag aan
elke planbeoordeling omdat ze het uitgangspunt vormen voor de uitwerking
van de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk zullen
die uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling.
In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte wel-
standscriteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen
op de algemene welstandscriteria.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan is aangepast aan
de gebiedsgerichte welstandscriteria, maar een bouwwerk zelf zo onder de
maat blijft dat het op den duur zijn omgeving
negatief zal beïnvloeden.
Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige omge-
ving, maar door bijzondere schoonheid wel aan redelijke eisen van welstand
voldoet, kan worden teruggegrepen op de algemene
welstandscriteria. De welstandscommissie kan burgemeester en wethouders
in zo een geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren van de hardheidsclausu-
le gebruik te maken en af te wijken van de gebiedgerichte
en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk betekent dit dat het betreffen-
de plan alleen op grond van de algemene welstandscriteria wordt beoordeeld
en dat de bijzondere schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend
kan worden aangetoond. 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.

4.2. 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 onderge-
schikt is aan het gebruik of de constructie. Ook wanneer andere aspecten
dan gebruik en constructie de vorm tijdens het ontwerpproces gaan domine-
ren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm een begrij-
pelijke relatie houdt met zijn oorsprong. Daarmee is tegelijk gezegd dat de
verschijningsvorm meer is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik en
constructie.

4
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* De algemene welstandscriteria zijn verkort overgenomen uit het Basisstramien Gemeentelijke Welstandsnota van St. Welstandszorg Noord-Holland en zijn geba-

seerd op de notitie ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’ die prof. ir. Tj. Dijkstra schreef als Rijksbouwmeester in 1985.



4.3. relatie tussen bouwwerk en omgeving
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openba-
re (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld
naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving gro-
ter 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 omge-
ving en de te verwachten ontwikkelingen daarvan. Over de wijze waarop dat
bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de gebiedgerichte welstandscrite-
ria duidelijkheid verschaffen.

4.4. betekenissen van vormen in sociaal-culturele context
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitge-
werkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de
bestaande maatschappelijke realiteit.
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels. Als vormen regel-
matig 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.
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 voor-
al 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.

4.5. 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 aantrek-
kingskracht 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 struc-
tuur 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 heeft, te reduce-
ren tot een bevattelijk beeld. Het streven naar helderheid mag echter niet ont-
aarden in simpelheid. Een bouwwerk moet de waarnemer blijven prikkelen en
intrigeren. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbij-
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ganger worden gedaan. Van oudsher worden daarom helderheid en com-
plexiteit 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 bouw-
werk. Bij een gebouwde omgeving met een hoge belevingswaarde zijn hel-
derheid en complexiteit tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle
relatie.

4.6. 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 ongeloofwaar-
dig als ze er uitzien alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande kleine
bouwwerken.
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de bele-
vingswaarde 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 waarom 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 maatver-
houdingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust toe-
gepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun werking hebben. De
afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de com-
positie 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 hoofd-
massa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen van het
object zelf maar ook van de omgeving waarin dat is geplaatst.

4.7. materiaal, textuur, kleur en licht
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat materiaal, textuur, kleurt en licht het karakter van het bouwwerk
zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te ver-
wachten 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 ambtelijke 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 van 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 materi-
alen en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode
van het bouwwerk in de weg staat.
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5 toelichting op de
sneltoetscriteria 

In dit hoofdstuk worden de welstandscriteria gegeven voor de “sneltoets” van
enkele categorieën veel voorkomende kleine bouwwerken:
- Aan- en uitbouwen;
- Bijgebouwen en overkappingen;
- Kozijn- en gevelwijzigingen;
- Dakkapellen;
- Erfafscheidingen;
- Rolhekken, luiken en rolluiken.

In tegenstelling tot alle eerder beschreven relatieve welstandscriteria gaat het
in deze paragraaf om vrijwel absolute, objectieve criteria die de planindiener
vooraf maximale duidelijkheid geven. 
De sneltoetscriteria zijn van toepassing op de gebieden met beperkte of ste-
denbouwkundige welstand. Op de gebieden met volledige of architectoni-
sche welstand zijn de sneltoetscriteria niet van toepassing.

5.1. algemeen
Een bouwplan is in ieder geval niet strijdig met redelijke eisen van welstand
als:
- het bouwwerk voldoet aan de door de gemeente vastgestelde sneltoets-

criteria, of;
- het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door een

architect vooraf ontworpen en door de gemeente geaccepteerde optione-
le toevoeging of wijziging voor een bouwplan.

- voor een eensluidend bouwwerk in dezelfde bouwmassa reeds een ver-
gunning is afgegeven. ( de trendsetter en de trendvolger).

- Als er voor een bepaald type licht vergunningplichtig bouwplan geen snel-
toetscriteria zijn opgenomen zal het bouwplan door de welstandscommis-
sie getoetst worden aan redelijke eisen van welstand. De welstandscom-
missie zal het bouwplan dan beoordelen op basis van de gebiedsgerichte
en/of de algemene welstandscriteria opgenomen in de welstandsnota. 

- Tenzij anders is aangegeven, worden de afstanden loodrecht en maten
buitenwerks (buitenzijde gebouw) gemeten.

In deze gebieden zijn bouwwerken binnen bepaalde randvoorwaarden ver-
gunningvrij. Dat betekent dat een deel van deze plannen niet preventief, dus
vooraf, wordt getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Wel kan de
gemeente bij een vergunningsvrij bouwwerk achteraf ingrijpen als dit in ern-
stige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (dit gebeurt op grond
van de welstandscriteria bij excessen (zie hoofdstuk 5). Daarom wordt aanbe-
volen ook bij de vergunningsvrije bouwwerken kennis te nemen van de snel-
toetscriteria. Vergunningsvrije bouwwerken die voldoen aan de sneltoetscrite-
ria zijn uiteraard nooit excessief.
Indien een bouwwerk dat valt onder de bovengenoemde categorieën niet
vergunningsvrij is moet een bouwvergunning worden aangevraagd. In dat
geval treedt het bestemmingsplan in eerste instantie regelend op voor wat
betreft rooilijnen en maximale afmetingen. Als het bestemmingsplan geen
bezwaar oplevert wordt het bouwplan door een door burgemeester en wet-
houders gemandateerde ambtenaar getoetst aan de sneltoetscriteria. Voldoet
het plan aan deze criteria, dan geeft deze ambtenaar namens burgemeester
en wethouders het positieve welstandsoordeel. Voldoet het bouwplan niet
aan deze criteria of is er sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel
bestaat over de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het bouwplan aan

GEBIEDEN MET BEPERKTE OF 
STEDENBOUWKUNDIGE WELSTAND
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de welstandscommissie (dan wel een namens haar gemandateerd lid)
voorgelegd, die bij de beoordeling tevens gebruik maakt van de gebiedsge-
richte, de objectgerichte en de algemene welstandscriteria.
In deze gebieden zijn de sneltoetscriteria niet van toepassing. Deze objecten
dienen over een dusdanige kwaliteit te beschikken dat deze altijd worden
voorgelegd aan de welstandscommissie. 

5.2. uitgangspunten

In het verlengde van de systematiek van het ‘Besluit bouwvergunningsvrije en
licht bouwvergunningplichtige bouwwerken’ wordt bij de sneltoetscriteria on-
derscheid gemaakt in de voor- en achterkant benadering van een bouwwerk.
Onder voorkant wordt 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 open-
baar 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. 

In veel gevallen wordt door de aanvrager verwezen naar eerder uitgevoerde
en dus vaak goedgekeurde bouwwerken. Een dergelijk bouwwerk kan als
precedent werken voor overige bouwplannen. Dit levert voornamelijk bij uit-
gevoerde bouwwerken die achteraf niet voldoen aan redelijk eisen van wel-
stand problemen op. Hierdoor wordt de ongewenste willekeur van de wel-
standscommissie alleen maar versterkt.
Door een gebiedsgericht beleid te voeren kan de gemeente voor een groot
deel beargumenteerd afwijken van de verwijzingen naar eerder uitgevoerde
bouwwerken. Planindieners kunnen dan alleen nog
verwijzen naar eerder uitgevoerde bouwwerken in de omgeving. Dit sluit niet
alle precedentwerking uit. 

GEBIEDEN MET VOLLEDIGE OF 
ARCHITECTONISCHE WELSTAND

VOOR- EN ACHTERKANT BENADERING

PRECEDENTWERKING
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Aanvragers zullen altijd met voorbeelden aankomen. Om hierin te kunnen
sturen is gekozen voor het volgende beleid:

In tegenstelling tot de bestaande situatie kan de gemeente ook kiezen om het
nieuwe beleid als richtinggevend vast te stellen. Eerder toegestane bouwwer-
ken kunnen niet verwijderd worden maar zullen langzamerhand verdwijnen
(uitsterven) doordat het nieuwe beleid bepalend is.
Het door bouwaanvragers verwijzen naar deze eerder toegestane exemplaren
gaat niet meer op, de gemeente heeft namelijk een duidelijk standpunt inge-
nomen.
Het nieuwe beleid ten aanzien van bouwplannen dient dan wel duidelijk te
worden vertaald in welstandscriteria waaraan consequent getoetst dient te
worden. Indien er alsnog afgeweken wordt van de opgenomen welstandscri-
teria dient dat goed beargumenteerd te worden. Deze afwijkingen zullen
bovendien beschouwd worden als nieuwe uitzonderingen/ mogelijkheden.
Het gevaar blijft dus dat er nieuwe precedentvoorbeelden ontstaan.
De gemeente Lelystad heeft bij deze gekozen voor de uitsterfregeling. Het
nieuwe beleid is maatgevend.

5.3. sneltoetscriteria 

De sneltoetscriteria zijn opgenomen in de bijlage 1. 
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6 gebiedsgerichte 
welstandscriteria 

De gebiedsgerichte welstandscriteria zijn opgesplitst in twee categorieën:
beperkte of stedenbouwkundige welstand en volledige of architectonische
welstand. 

6.1. beperkte of stedenbouwkundige welstand

De stedenbouwkundige samenhang van complexen en straatbeelden is
essentieel in de gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand. Het
welstandsbeleid richt zich op de voorkanten van bouwwerken en bouwblok-
ken en de naar de weg en openbaar groen gerichte zijkanten. Er zijn geen
welstandscriteria voor de achterkanten (Zie kaart pagina 20). 
Criteria zijn erop gericht om de hoofdvorm van een gebouw of blok intact te
laten. Ingrepen in een blok of een samenhang van blokken worden beoor-
deeld in verhouding tot de aanpalende blokken en de stedenbouwkundige
impact van de verandering in haar omgeving. Het beleid is alleen op hoofdza-
ken vastgelegd. 
Goedgekeurde veranderingen krijgen het predikaat trendsetter. Zij zijn bepa-
lend voor elke volgende ingreep in hetzelfde gebouw of bouwblok. Een nieu-
we aanvraag, welke gelijk is als de trendsetter is trendvolger en wordt auto-
matisch van een positief welstandsadvies voorzien. Een nieuwe aanvraag,
welke afwijkt van de trendsetter, wordt door de welstandscommissie beoor-
deeld, waarbij de trendsetter richtinggevend is. 
Daar waar de criteria voor beperkte of stedenbouwkundige welstand geen
uitsluitsel geven, zijn de algemene welstandscriteria van toepassing
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gebied 1: stempelwijken / rijen
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6.1.1. gebied 1: stempelwijken / rijen
Stempels zijn strenge composities van woongebouwen die een aantal malen
worden herhaald, gestempeld, en zo een wijk of buurt vormen. De stempels
bestaan uit flats, rijen eengezinswoningen of uit een combinatie van beide
types. De bouwblokken in de stempels zijn van alle kanten zichtbaar. De
openbare ruimte binnen de stempel vormt een aaneengesloten, doorlopend
vlak. De standaard elementen in de openbare ruimte van de stempelwijken
zijn gazon, bomen en struiken, een strak geordend stratenpatroon, water en
parkeerplaatsen. Aangezien de stempels (gedeeltelijk) bestaan uit eengezins-
woningen wordt de openbare ruimte afgewisseld met stroken privé-tuinen. 

Ook in de architectuur zijn de gevels van de gebouwen binnen de stempels
vaak zorgvuldig vormgegeven en sober maar zorgvuldig gedetailleerd. Zie in
dit verband de ritmiek van de raam- en entreepartijen. De oudere stempelwij-
ken zijn opgetrokken uit baksteen en hebben de karakteristieke “pianovorm”,
waarmee wordt bedoeld dat de platgedekte woningen aan de straatzijde drie
verdiepingen tellen en aan de tuinzijde twee. De stempels kennen twee vor-
men: flats en eengezinswoningen. De wijken van eengezinswoningen zijn
gebouwd in meerdere materialen, waarvan baksteen en plaatmateriaal de
belangrijkste zijn. De woningen hebben een tuin. In dit wijktype worden alle
architectonische elementen veelvuldig herhaald – door het toepassen van
stevige baksteenpenanten ter plaatse van de woningscheidingen wordt de
individuele uitdrukking van de woningen tot stand gebracht. De rijen en blok-
ken zijn puur functioneel gebouwd – detaillering ontbreekt nagenoeg. 

KARAKTERISTIEK
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Positief:
De buurten kenmerken zich door een sterke eenheid in structuur en architec-
tuur. De stempelvorming zorgt voor een overzichtelijke opbouw van de wijk.
Er is van oorsprong veel openbare ruimte en openbaar groen, direct bereik-
baar vanuit de woningen en geschikt voor allerlei vormen van gebruik. Het
ontbreken van een veelheid aan aan- en uitbouwen aan de voorzijde (zoals
erkers en dakkapellen) zorgt ervoor dat de duidelijke stempelvorming intact
blijft.

Negatief:
De samenhang tussen woningen en buitenruimte is deels verloren gegaan
door schuttingen. 
Het plaatmateriaal in de gevels is incidenteel vervangen door andere materia-
len, variërend van steenstrips tot kunststof schroten. De openbare ruimte is
veelal opgeslokt door de geparkeerd staande auto’s.

- er wordt gestreefd naar passende en kwalitatief goede oplossingen voor
de aansluitingen van gebouwen op maaiveld teneinde de levendigheid en
continuïteit van de openbare ruimte te behouden en te verbeteren

- instandhouden en versterken van de oorspronkelijke stempelstructuur
- instandhouden en versterken van de samenhang tussen gebouwen bin-

nen een wijk, door eenheid in kleurgebruik, materiaalgebruik en architec-
tuur toe te passen

- herstellen en toepassen van de specifieke sobere detaillering van gebou-
wen en bouwwerken.

Situering van het bouwwerk
- de bouwvolumes kunnen qua omvang sterk uiteenlopen maar moeten

binnen een stempel altijd in ruimtelijke zin in goede verhoudingen tot
elkaar staan

- alle gebouwen moeten haaks op of evenwijdig aan de straat staan
- gebouwen dienen aan te sluiten bij de toegepaste rooilijn
- de ruimtelijke en architectonische samenhang zowel binnen de stempels

als tussen de stempels onderling dient behouden te blijven
- wijzigingen aan de onderste op het maaiveld gelegen bouwlaag moeten

de relatie tussen het gebouw en de buitenruimte verbeteren.

Hoofdvorm van het bouwwerk
- nieuwbouw en verbouw dient qua vormgeving te passen bij de oorspron-

kelijke architectuur en bij te dragen aan behoud of herstel van de collec-
tieve esthetische kwaliteit

- bijzondere gebouwen – zoals bijvoorbeeld winkelcentra, scholen en ande-
re complexen – dienen qua compositie te passen binnen het stempel en
de architectuur.

Gevelaanzicht
- gevels dienen te passen bij de oorspronkelijke architectuur van de sober

vormgegeven gevels met de karakteristieke belijning, maatverhoudingen,
vlakverdeling en ritmiek.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
- de detaillering van de gevels dient te passen bij de sobere vormgeving

van die gevels: detaillering van daklijsten, raampartijen en kozijnen.

WAARDERING

BELEIDSKEUZES

CRITERIA
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- minstens zo belangrijk als de bebouwing is de openbare ruimte tussen de
bouwblokken. Een goed beheer en zorgvuldige inrichting van deze vaak
groene ruimten door gemeente en woningbouwcorporaties versterkt het
bijzondere karakter van de stempelwijken.

AANBEVELINGEN
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gebied 2: cluster- en woonerfwijken 



6.1.2. gebied 2: cluster- en woonerfwijken 
De woonerfwijken zijn volledig gericht op wonen, waarbij de nadruk op een-
gezinswoningen ligt; de voorzieningen zijn centraal gegroepeerd in buurtwin-
kelcentra. Deze wijken moesten de beslotenheid, gezelligheid en veiligheid
bieden die in de stempelwijken werd gemist. De bebouwing is grotendeels
georganiseerd rond ingesloten openbare ruimte met veel groen. Intieme
woonerven met veel speelruimte en weinig verkeersvoorzieningen. De woon-
erven zijn aan elkaar geschakeld in kronkelende bloemkoolachtige structuren,
waarin het makkelijk verdwalen is. Enkele brede doorgaande verkeerswegen
verbinden de woonerfwijken met de stad.
De eengezinswoningen hebben één of twee etages met of zonder kap. Alle
huizen zijn seriematig gebouwd. De architectuur is eenvoudig, net als de
detaillering en het materiaalgebruik: baksteen, hout en dakpannen of shin-
gles. Aan de “voorkant’’ van het huis ligt vaak een carport of een garage en
een schuur. De “achterkant’’ met tuin is gericht op de doorgaande wegen.
Hoge schuttingen en brede groenzones isoleren de wijk zo letterlijk van de
omgeving. Sommige woningen voldoen inmiddels niet meer aan de woon-
wensen. De woningbouwcorporaties die veel van de huurwoningen in deze
wijken beheren, gaan renoveren, particuliere eigenaren verbouwen. Het ver-
bouwen en uitbreiden van de woningen betekent dat mensen langer tevreden
in de wijk kunnen wonen. De bouwplannen kunnen bijdragen aan de leven-
digheid en diversiteit in de buurt.

KARAKTERISTIEK
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Positief:
De woonerfwijken zijn buurten met een rustige sfeer en met veel openbare
ruimte en groen. De centrale voorzieningen zijn goed bereikbaar. Zeer waar-
devol zijn de aaneengesloten groene open ruimtes in de wijken. De huizen
zijn over het algemeen eenvoudig en doeltreffend vormgegeven en gemateri-
aliseerd.

Negatief:
Diverse woningen voldoen niet meer aan de huidige eisen en dienen te wor-
den aangepast. De toevoegingen en bijgebouwen aan de woonhuizen kun-
nen afbreuk doen aan de woonhuizen zelf en aan de woonomgeving.
De overheersende aanwezigheid van auto’s in het straatbeeld. 

- Bouwinitiatieven krijgen veel ruimte. Ze kunnen bijdragen aan de leven-
digheid en diversiteit van de wijk. Belangrijk is dat toevoegingen de bin-
ding van de woning met het erf en de openbare ruimte versterken.
Gestimuleerd wordt dat verbouwingen woningen opener maken naar de
omgeving

- De bouwinitiatieven dienen de overzichtelijkheid van de wijk positief te
beïnvloeden.

Situering van het bouwwerk
- nieuwbouwplannen en verbouwingen (aan- en uitbouwen, dakopbouwen,

overige bijgebouwen) moeten de ruimtelijke samenhang in de straat, de
woonomgeving ondersteunen.

Hoofdvorm van het bouwwerk
- het volume van aan- en uitbouwen, dakopbouwen en andersoortige bijge-

bouwen moeten qua afmetingen en volume ondergeschikt zijn aan het
hoofdgebouw en daar in architectonische zin bij passen.

Gevelaanzicht
- gebouwen moeten qua gevelopbouw en architectuur passen bij de overi-

ge bebouwing in de wijk, de straat, het erf
- gebouwen mogen geen blinde gevels aan de straatzijde hebben.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
- materiaal- en kleurgebruik voor bebouwing dient te passen bij de soortge-

lijke bebouwing in de omgeving en dient een duurzaam karakter te heb-
ben

- aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten qua materiaal, kleur en detail-
lering passen bij het hoofdgebouw.

Bevorderen van de (oorspronkelijke) verblijf- en belevingswaarden van de
erven in dergelijke wijken door: de erven minder te gebruiken voor parkeren
en afvalcontainers en meer verblijfsfuncties; het verjongen / terugsnoeien van
de groenstructuur waardoor meer doorzicht en oriëntatie wordt verkregen.

WAARDERING

BELEIDSKEUZES

CRITERIA

AANBEVELINGEN
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gebied 3: recent gerealiseerde woonwijken
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6.1.3. gebied 3: recent gerealiseerde woonwijken
In de laatste twee decennia is er in de nieuwste wijken veel aandacht aan de
architectuur van woningen besteed. Bontgekleurde en veelvormige huizen-
blokken rijgen zich aaneen. De huizen zijn onmiskenbaar seriematig
gebouwd, maar per blok of straatwand heeft een architect zich ingespannen
voor een uitgesproken ontwerp. Per straat, of straatwand is er een eenheid in
architectuur, maar tussen de straten onderling zijn er grote verschillen.
De eenheid in de wijk wordt voornamelijk gevormd door de stedenbouwkun-
dige opzet van straten, pleinen en groene singels. De stedenbouwkundige
opzet en de architectuur varieert per wijk. Overeenkomst is er wel in de toe-
gepaste woningtypologie, voornamelijk grondgebonden woningen, met op
markante plekken appartementenblokken. Naast in serie gebouwde woon-
straten komen in deze wijken ook veelvuldig particulier uitgegeven kavels
voor. De kavels zijn over het algemeen niet groot. De bewoners bakenen hun
terrein af met stevige, soms hoge erfafscheidingen. Soms zijn deze mee ont-
worpen, vaak ook niet. De tuinbeplanting en het openbaar groen zijn nog
jong. In de loop van de tijd zullen deze wijken dan ook steeds groener wor-
den. De strenge straatgebonden architectuur en het kleine eigen terrein
maakt dat de mogelijkheid tot aanpassing van het huis eigenlijk bij voorbaat
is ingeperkt. 

KARAKTERISTIEK
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Positief:
De wijken zijn rijk vormgegeven in architectonische en stedenbouwkundige
zin, hebben veel openbare ruimte en groen. De centrale voorzieningen zijn
goed bereikbaar. Zeer waardevol zijn de aaneengesloten centrale open ruim-
tes in de wijken.

Negatief:
Vanwege de uiteenlopende architectuur kunnen toevoegingen en bijgebou-
wen aan woonhuizen al snel afbreuk doen aan de woonhuizen zelf en aan de
woonomgeving.

- instandhouden en versterken van de samenhang tussen bestaande
gebouwen binnen een buurt, door nieuwbouwplannen aan te laten sluiten
bij de bestaande architectuur op blok, straat en buurtniveau.

- verbouwingen en uitbreidingen dienen geen afbreuk te doen aan de archi-
tectuur van het bestaande gebouw en zijn omgeving

Situering van het bouwwerk
- alle gebouwen moeten haaks op of evenwijdig aan de straat staan en

aansluiten op de toegepaste rooilijn
- nieuwbouwplannen en verbouwingen (aan- en uitbouwen, dakopbouwen,

overige bijgebouwen) moeten de ruimtelijke samenhang in de straat, de
woonomgeving ondersteunen.

Hoofdvorm van het bouwwerk
- het volume van aan- en uitbouwen, dakopbouwen en andersoortige bijge-

bouwen moeten qua afmetingen en volume ondergeschikt zijn aan het
hoofdgebouw en daar in architectonische zin bij passen.

Gevelaanzicht
- gebouwen moeten qua gevelopbouw en architectuur passen bij de overi-

ge bebouwing in de straat
- gebouwen mogen geen blinde gevels aan de straatzijde hebben.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
- materiaal- en kleurgebruik voor bebouwing dient te passen bij soortgelijke

bebouwing in de omgeving
- aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten qua materiaal, kleur en detail-

lering passen bij het hoofdgebouw.

Overige bouwwerken
- erfafscheidingen en hekwerken grenzend aan de openbare ruimte dienen

als onderdeel van het gebouw en zijn omgeving te worden ontworpen.

- bevorderen van uniforme erfafscheidingen tussen privé en publiek eigen-
dom.

WAARDERING

BELEIDSKEUZES

CRITERIA

AANBEVELING
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6.1.4. gebied 4: parkbuurten
De parkbuurten kenmerken zich door veel openbaar groen en water. Dit beeld
van overvloedig groen wordt nog versterkt door de grote tuinen rond de
gebouwen met volgroeide bomen en hagen. De bebouwing zelf ligt meestal
verscholen in het groen en is zeer uiteenlopend qua hoofdopzet en architec-
tuurstijl. Zo zijn er unieke villa’s, vrijstaande en twee-onder-één-kap-wonin-
gen en ook clusters van eenheden met eenzelfde architectuur. 
De bouwstijlen in de parkbuurten variëren sterk. Vaak is er sprake van een
combinatie van seriematige en individuele architectuur die wordt versterkt
door toegepaste kleuren en materialen, alsmede de bijzondere detaillering.
De gebouwen bestaan veelal uit twee lagen met een kap, dan wel één laag
met kap of plat dak.

KARAKTERISTIEK
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Positief:
Waardevol aan deze buurten zijn de ruime en groene opzet en de grote ver-
scheidenheid aan bijzondere gebouwen in uiteenlopende architectuurstijlen,
materialen en kleuren. De tuinen en het openbare groen zijn van groot belang
voor deze wijken, omdat ze enerzijds het decor voor de gebouwen vormen en
anderzijds de gebouwen van elkaar scheiden. De waarde van het groene
decor schuilt in twee kenmerken: de grote ruimtes en de volwassen bomen,
bosschages en hagen.

- instandhouden en versterken van de diversiteit aan gebouwtypen en ver-
schillen in architectuur

- instandhouden en versterken van de diversiteit aan kleur- en materiaalge-
bruik en detaillering

- instandhouden van de harmonie tussen de bebouwing en de groene
omgeving.

Situering van het bouwwerk
- gebouwen moeten zodanig op het kavel zijn gesitueerd, dat het groene

karakter van de buurt gehandhaafd blijft
- gebouwen moeten zodanig op het kavel zijn gesitueerd, dat een ruime

mate van openheid ten opzichte van de bebouwing op het naastgelegen
kavel in stand blijft.

Hoofdvorm van het bouwwerk
- gebouwen moeten van gelijke schaal en orde van grootte zijn als andere

bouwvolumes in de buurt
- toevoegingen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten qua afmetin-

gen en volume ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw.

Gevelaanzicht
- gebouwen moeten qua gevelopbouw en architectuur het kwaliteitsniveau

van de buurt evenaren.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
- materialen moeten het kwaliteitsniveau van de buurt evenaren
- de toe te passen kleuren moeten passen bij de kleuren in de directe

omgeving
- eventuele erfafscheidingen moeten een hoge esthetische kwaliteit bezit-

ten en bijdragen aan de ontspannen, groene karakteristiek van de buurt.

WAARDERING

BELEIDSKEUZES

CRITERIA
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6.2 volledige of architectonische welstand

In gebieden met architectonische welstand gaat de welstand over de steden-
bouwkundige samenhang èn de architectuur van het gebouw. In dit niveau
zijn criteria opgesteld voor de omgeving, de voorkanten, de zijkanten èn de
achterkanten. Het beleid wordt tot in de details vastgelegd. 
Het gaat hier om zeer beeldbepalende gebouwen en groepen van gebouwen,
welke ruimtelijk en architectonisch een eenheid vormen. Criteria zijn erop
gericht om de hoofdvorm van een gebouw of blok intact te laten. Ingrepen in
een blok of een samenhang van blokken worden beoordeeld in verhouding
tot de aanpalende blokken en de stedenbouwkundige impact van de veran-
dering in haar omgeving. Architectonisch relevante details, materiaal en kleur
worden in samenhang met de omgeving en het blok richting gegeven. De
trendsetters worden beoordeeld en de trendvolgers krijgen direct hun vergun-
ning. 
De gebieden en gebouwen die onder deze categorie vallen worden hieronder
afzonderlijk beschreven.

6.2.1. criteria
Op de bouwwerken die voor architectonische welstand zijn genoemd, zijn
naast de algemene welstandscriteria uit deel 2, hoofdstuk 4 van toepassing:
- relatie tussen vorm, gebruik en constructie
- relatie tussen bouwwerk en omgeving
- betekenissen van vormen in sociaal-culturele context
- evenwicht tussen helderheid en complexiteit
- schaal en maatverhoudingen
- materiaal, textuur, kleur en licht

Naast de algemene welstandscriteria zijn de volgende welstandscriteria ook
van toepassing:

Relatie met de omgeving
- stedenbouwkundige context
Belangrijke stedenbouwkundige principes, zoals alzijdigheid van de bebou-
wing, markering van wijkentrees moeten bij aanpassing of uitbreiding van de
bestaande bebouwing gehandhaafd blijven of versterkt worden.
- uitstraling naar de openbare ruimte
Daar waar bebouwing aan de openbare ruimte grenst moet een alzijdige uit-
straling aanwezig zijn, blinde gevels zijn in beginsel niet toegestaan.
- openbaar / privé / erfafscheidingen
Nieuwe erfafscheidingen moeten passen bij de openbare ruimte.

Aanpassingen/wijzigingen van bouwwerken
- uitstraling
Uitbreidingen of wijzigingen dienen bij te dragen aan een opwaardering van
het beeld.
- bouwhoogte
De bestaande bouwhoogte geldt als uitgangspunt.
- dakvorm
Bij wijzigingen of toevoegingen dienen bestaande karakteristieke kapvormen
en nokrichtingen herkenbaar te blijven.
- massaopbouw
De hoofdvorm van de bebouwing en het eventuele onderscheid tussen
hoofd- en bijmassa dient herkenbaar te blijven bij aanpassingen of uitbreiding
van de bebouwing.
- compositie gevel
Wijzigingen in de gevelcompositie worden op het niveau van het gehele
gebouw of gebouwencomplex beoordeeld.
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Detaillering / materialisering / kleurgebruik
- materialisering
Bij uitbreidingen geldt de bestaande hoofdmaterialisering als uitgangspunt.
Van dit uitgangspunt kan afgeweken worden mits de vormentaal van de uit-
breiding sterk verwant is met de bestaande bebouwing, of andere architecto-
nische middelen worden gebruikt om een duidelijke verwantschap te creëren.
Wijzigingen worden tevens in relatie tot de directe omgeving beoordeeld.
- kleurgebruik
Wijzigingen in de kleurstelling van de bestaande bebouwing worden in de
context van de bestaande bebouwing en de directe omgeving beoordeeld.
- bijzondere details
Bestaande karakteristieke detaillering dient gerespecteerd te worden en dient
als inspiratie voor eventuele uitbreidingen.

6.2.2. gebieden, karakteristieken

In de beginjaren ’70 is de woonbuurt Damrif en Kustrif aangelegd. In beide
buurten zijn de woonpaden autovrij en wordt geparkeerd in aparte clusters
met veel openbaar groen. De straten hebben een grote mate van ruimtelijke
diversiteit met verrassende doorkijkjes. Ondanks het ontspannen karakter in
de wijk is een grote bouwdichtheid gerealiseerd met veel openbaar groen.
De woningen zijn karakteristiek door de architectuur met verspringende

DAMRIF/KUSTRIF
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gevellijn, witte steen en opvallende details met kwartronde vormen. De oor-
spronkelijke kleurstelling van de kozijnen in bruin, wit en oranje is inmiddels
ingeruild voor antraciet, wit en rood. 
Deze wijk met (huur-)woningen is verder nog geheel intact doordat hier geen
verbouwingen hebben plaatsgehad.

Stedenbouwkundige kenmerken:
- wonen aan autovrije paden
- parkeren in clusters
- grote ruimtelijke diversiteit
- verhogingen in het terrein
- veel openbaar groen
- meanderend stratenpatroon

Architectonische kenmerken:
- verspringende rooilijnen
- grote architectonische samenhang
- bescheiden zorgvuldige architectuur
- één- en tweelaagse bebouwing met platte daken zonder overstekken
- details met kwartronde elementen in de gevel
- consequent kleurenschema: antraciet, wit en helder rood
- materialisering in witte breuksteen

Langs de snelweg A6 liggen bedrijventerreinen Oostervaart Oost, gedeelte
Flevopoort en Larserpoort prominent in het zicht. De bedrijfspanden aan de
westkant van de A6 liggen met hun representatieve kant naar de A6 gericht.
De parkeervoorzieningen zijn aan de van de weg af gekeerde zijde aange-
legd. Aan de oostkant zijn parkeervoorzieningen aan de snelwegzijde aange-
legd.
De bebouwing vertoont een grote mate van diversiteit. De architectonische
kwaliteit van de bedrijfspanden is vrij hoog.

Stedenbouwkundige kenmerken:
- grote diversiteit, op één ensemble na geen samenhang in bebouwing
- ontsluiting achterlangs de bedrijfspanden (vanaf de A6 gezien)
- grootschalige reclameobjecten komen voor (Larserpoort)
- Flevopoort: parkeren uit het zicht
- Larserpoort: verdiept parkeren in het zicht

LARSERPOORT/GEDEELTE
FLEVOPOORT/OOSTERVAART OOST 
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Architectonische kenmerken:
- individuele uitstraling van de bedrijfspanden
- representatie gericht naar de snelweg A6
- op de panden bescheiden reclamevoering
- architectuur van relatief hoge kwaliteit
- materialisering en kleurgebruik divers

Het Lelycentre is het oudste voorzieningencomplex van Lelystad.
Oorspronkelijk had het Lelycentre gelijkenissen met de Rotterdamse
Lijnbaan: overkappingen, autovrij winkelgebied.
Het winkelgebied is verhoogd aangelegd met op de voorgrond een lager
gelegen parkeerterrein. De winkels zijn op het voetgangersniveau aangelegd.
Op de verdieping waren oorspronkelijk diverse voorzieningen ondergebracht,
van tandartspraktijk tot moskee en postkantoor.
Tegenwoordig is de functionele opzet niet meer als zodanig herkenbaar door
ingrijpende wijzigingen. Een hoge glazen overkapping met een staalconstruc-
tie in primaire kleuren heeft het Lelycentre in een nieuw architectonisch jasje
gestoken.

LELYCENTRE
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Stedenbouwkundige kenmerken:
- verhoogde ligging ten opzichte van de Houtribdreef
- parkeervoorzieningen aan de randen
- winkelgebied autovrij, laden en lossen op apart binnenterrein
- veel individuele bebouwing zonder samenhang om het Lelycentre heen
- orthogonale opzet
- tweede maaiveld op verdieping (oorspronkelijk openbaar toegankelijk)

Architectonische kenmerken:
- niet-oorspronkelijke glazen overkapping met staalconstructie boven het

winkelgebied
- representatie van het complex gericht naar de Houtribdreef en het winkel-

gebied
- op de panden bescheiden reclamevoering
- materialisering en kleurgebruik: zeer divers door veranderingen in de tijd

De eerste woonbuurten als onderdeel van de stad in wording zijn in een hoog
tempo gebouwd en vertonen een grote mate van seriematigheid. De identiteit
van Lelystad werd mede bepaald door de stedelijke uitstraling van de bebou-
wing. In tegenstelling tot oudere poldersteden werd in Lelystad niet terugge-
grepen naar traditionele bebouwing met schuine daken, maar hier is uitdruk-
kelijk gekozen voor rijzige woningen met een eigentijdse uitstraling (veel glas,
platte daken). De woningen waren ontworpen met forse gemetselde verticale
penanten en dakterrassen. Deze dakterrassen geven de woningen uit die
periode de naam “pianowoning”.
De stedenbouwkundige eenheden bestaan uit rijenwoningen, drive-inwonin-
gen en urban villa’s (vaak met een kleinschalige voorziening: buurtcentrum of
kinderdagverblijf). De ruimtelijke opbouw rondom hofjes met veel ruimte en
groen zijn kenmerkend voor deze zogenaamde stempelwijken.

Stedenbouwkundige kenmerken:
- stempelwijken
- functiescheiding: hofjes met speelveld en parkeerveld
- voorkanten naar de hof gesitueerd, privétuinen aan buitenzijde stempel
- -drie- tot vierlaagse bebouwing met platte daken
- bij ééngezinswoningen stenen bergingen aan de straat
- collectief karakter binnen het ensemble

ZUIDERZEEWIJK 
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Architectonische kenmerken:
- dakterrassen bij de ééngezinswoningen (“pianowoningen”)
- eenvoudige architectuur
- geen sprongen in de rooilijn
- forse gemetselde schoorstenen en verticale gemetselde penanten ter

plaatse van de woningscheidende muren
- dakranden met overstek
- materialisering en kleurgebruik: gemetselde zijgevels in rode baksteen,

voor- en achtergevels oorspronkelijk grijze en witte staalplaat en glas

6.2.3. gebouwen, karakteristieken

Buitendijks is op een eiland in het IJsselmeer de Flevocentrale gebouwd.
Het gebouw valt vanuit de polder uiteraard op door de hoge schoorstenen,
maar vanaf het water is het ketelhuis al van grote afstand te zien.
Het Ketelhuis kenmerkt zich door grote glaspartijen waardoor vooral ’s
avonds de verlichtte inhoud met ketels, buizen en allerhande techniek zicht-
baar is.
De dakconstructie is geknikt ontworpen, waardoor het gebouw richting heeft
meegekregen naar het water.
Het complex heeft een sterk industriële uitstraling en is als zodanig zeer her-
kenbaar.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwencomplex
- eenvoudige, heldere uitstraling
- geknikte daken zonder overstekken
- verticale geleding
- materialisering in gevelbeplating en glas, staalconstructie is zichtbaar

Het gemaal Wortman ligt in de nabijheid van het werkeiland. Het complex
met de sluis is inmiddels qua leeftijd een monument: 11 september 1953 1e

paal, november 1956 in bedrijf gesteld.
Het Wortmangemaal is het oudste gebouw van Lelystad en dat is herkenbaar
in de architectuur. Het gebouw is ambachtelijk gemetseld in een gele bak-
steen en de platte dakvlakken eindigen in duidelijke overstekken. Het
gebouw is voorzien van grote, rank gedetailleerde stalen kozijnen. Grote ver-

FLEVOCENTRALE 

GEMAAL WORTMAN
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ticale gevelopeningen bieden een blik op de binnenruimte waar de pompen
van het gemaal zichtbaar staan opgesteld. 

Architectonische kenmerken:
- solitair complex bestaande uit het gebouw en de sluizen
- rooilijnsprongen in het gebouw
- gelede samenstelling van bouwmassa’s
- platte daken met overstekken
- kubistische bouwmassa, getrapte opbouw
- verticale geleding
- materialisering in gele baksteen, stalen kozijnen en betonnen gevelelement

met naamsaanduiding en bouwjaar

Langs de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen ligt het complex van de
Houtribsluizen.
De sluistorens zijn eenvoudig van vorm en groot. Door de repetitie ontstaat
een abstract en schaalloos beeld, waarmee het complex zich op krachtige
wijze manifesteert als baken in de weidse omgeving. 
De torens zijn wit, waardoor de abstracte expressie verder wordt versterkt. 

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwencomplex
- herhaling van zeven identieke bouwwerken op gelijke onderlinge afstand
- eenvoudige, schaalloze uitstraling
- platte daken zonder overstekken
- staafvormige staande bouwmassa’s, uitgehold ten behoeve van de tech-

niek voor de schuiven
- geen materiele kenmerken, witte torens met donkerrode schuiven

DE HOUTRIBSLUIZEN
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Nabij één van de inritten van de wijk Het Karveel ligt de kerk “Het Anker”
enigszins verscholen achter het groen. “Het Anker” is een introvert gebouw
waarbij het dak het ontwerp domineert. Het dak is met voor Nederland onge-
bruikelijk houten shingles gedekt en loopt rondom het gebouw. De spanten
van het dak lopen buiten door tot op de grond. De gevel op de begane grond
is uitgevoerd met ondoorzichtige glazen panelen.

- Architectonische kenmerken:
- solitair gebouw
- rooilijnsprongen in het gebouw
- eenvoudige, gesloten uitstraling
- rondomlopend schilddak met platte bovenkant, spanten aan de buitenzij-

de, groot overstek
- horizontale geleding
- materialisering in semi-transparant glas, rood geschilderde houten span-

ten en houten shingles als bedekking van de hellende delen van het dak

In het oude stadspark van Lelystad ligt aan een waterpartij een kerk met als
hoofdkenmerk de hoofdbouw met een vierkante plattegrond waarbij de nok
van het zadeldak diagonaal over het vierkant ligt. De bakstenen gevels zijn
eenvoudig opgedeeld in grote vlakken. Het gebouw heeft een groot raam met
glas in lood als accent nabij de entree.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwen
- rooilijnsprongen in het gebouw
- eenvoudige, heldere uitstraling van het hoofdgebouw
- zadeldak zonder overstekken, noklijn diagonaal over het hoofdgebouw
- samengestelde bouwmassa, annex één laag met plat dak
- verticale grote raampartijen in de hoofdbouw
- materialisering in donkerrode baksteen, rode cementleien, accent met

gekleurd glas in lood

Zichtbaar vanaf de rotonde in de wijk De Landerijen is het kerkgebouw “De
Lichtbron” gesitueerd. De kerk steekt af van zijn omgeving door zijn abstracte
vormgeving en de kleurstelling in hoofdzakelijk zwart en wit. Opvallend detail
is het glazen kruis dat in de witte gevel naar de rotonde is gericht.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwen
- geen rooilijnsprongen in het gebouw
- eenvoudige, heldere uitstraling
- plat dak zonder overstekken
- doosvormige enkelvoudige bouwmassa
- gevelcompositie met grote vlakken
- kleurstelling in zwart - wit, bijna geen materiaalkenmerken, geabstraheerd
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De kerken in Lelystad zijn vaak zichtbaar vanaf de dreef gesitueerd.
Het Lichtschip bij de wijk de Gondel is een kerkgebouw nabij een fietsbrug
en de wijkentree vanaf de dreef. In deze open groene setting komt het
gebouw als een sculptuur over. In de architectuur is dit karakter ondersteund
door de diepe ligging van de kozijnen in de gevel, waardoor de dwars op de
kozijnen staande muren als schijven bijdragen in de plastiek van het gebouw.
Een klokkentoren en andere verwijzingen naar traditionele kerkenarchitectuur
ontbreekt. Alleen het nadrukkelijk naar boven happen met lichtopeningen zou
als een verwijzing naar het geestelijke leven kunnen worden opgevat.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouw
- rooilijnsprongen in het gebouw
- eenvoudige, heldere uitstraling
- platte daken zonder overstekken, schuine daken als accenten
- alzijdig georiënteerd 
- materialisering in gele baksteen en houten bekleding van de plafonds ter

plaatse van de schuine dakaccenten. 

Het kerkgebouw de Petruskerk bij de Botter is zichtbaar gesitueerd vanaf de
dreef. Een waterpartij benadrukt de verbijzondering van het gebouw en zijn
plek. Deze kerk heeft als enige kerk in Lelystad een klokkentoren. De archi-
tectuur oogt zwaar: massieve muren met daarbovenop een schilddak. Als bij-
zondere detaillering is de glasstrook tussen de muren en het dak aan te mer-
ken.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwencomplex
- rooilijnsprongen in het gebouw
- samengesteld volume
- schilddak met lichtopening als architectonisch accent, geen overstekken
- massief karakter, kerkzaal met steunberen aan de buitenzijde
- alzijdige presentatie
- materialisering in donkerrode baksteen, bordeauxrode houten boeidelen

en betonelementen in de klokkentoren

KERKGEBOUW DE PETRUSKERK 
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Buurtgebouw de Krakeling ontleent zijn naam aan de vorm: van bovenaf
gezien vallen de twee ronde bouwvoumes op die met enige fantasie verwij-
zen naar een krakeling. De twee volumes hebben een kegelvormig dak, waar-
aan het gebouw gezien vanaf de doorgaande fietsroute herkenbaar is. De
entreezijde ligt aan de andere kant en deze is oorspronkelijk neutraler van uit-
straling. Het gebouw is vrijstaand gelegen in een behoorlijk grote open groe-
ne ruimte met inmiddels forse bomen. Door de aangrenzende bebouwing en
de wijze van beplanting (groene kamers) doet de groene ruimte - waar de
krakeling deel van uit maakt - stedelijk aan.
Het gebouw heeft een uitbreiding ondergaan waardoor de hoofdvorm ter
plaatse van de entree aan herkenbaarheid heeft ingeboet. 

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouw met latere uitbreiding
- eenvoudige, heldere uitstraling
- kegelvormige daken met hoge boeidelen
- bouwmassa samengesteld uit twee cirkels, later uitgebreid met rechthoe-

kige vleugel
- materialisering in betonsteen, houten boeidelen en bitumineuze groene

steenslagshingles

DE KRAKELING

CKV DE KUBUS 
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Als toonbeeld van het structuralisme heeft de Kubus een opzet die voor een
middelgroot gebouw zeer kleinschalig is. Het gebouw is rijk aan verbijzonde-
ringen, maar vertoont desalniettemin een sterke architectonische samen-
hang. 
Het materiaalgebruik is grijze betonsteen en incidenteel in primaire kleuren
geschilderde kozijndelen en hemelwaterafvoeren. De detaillering is nauwge-
zet en passend in het geheel ontworpen. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn
de zware vormgegeven betonnen lateien.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwencomplex
- rooilijnsprongen in het gebouw
- complexe uitstraling 
- platte daken zonder overstekken
- kubistische bouwmassa, getrapte opbouw
- verticale accenten: kozijnen en trappenhuis
- materialisering in grijze betonsteen, betonelementen en bruine houten

kozijnen, accenten in de gevel met primair kleurgebruik.

Het station is vormgegeven in het verlengde van de spoordijk die de stad
doorsnijdt. Een langwerpige glazen kap overdekt het gehele station. Deze
kap is ter plaatse van de entrees aan de voor- en achterzijde iets opgetild. De
stalen constructie betreft een driedimensionaal ruimtevakwerk en is in primai-
re kleuren uitgevoerd. Deze constructie bepaalt in sterke mate de architecto-
nische uitstraling.
Binnen in het station is in bescheiden mate postmoderne vormgeving toege-
past.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouw
- eenvoudige, heldere uitstraling
- glazen daken, deels tot op de begane grond
- dijkvormige bouwmassa, getrapte opbouw
- materialisering in glas in combinatie met stalen ruimtevakwerk in primaire

kleuren

Aan de Oostranddreef ligt de Ölandhorst, een begraafplaats met crematori-
um. Het gebouw is rond het jaar 2000 uitgebreid. Het oorspronkelijke
gebouwdeel is herkenbaar aan het kunstwerk in de gevel. De naam van het
gebouw is afkomstig van de natuursteensoort die in de gevel is verwerkt.
Het nieuwe gedeelte betreft onder andere de twee ronde uitbouwen aan het
pand.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwencomplex
- rooilijnsprongen in het gebouw
- samengesteld karakter
- platte daken zonder overstekken
- gelede bouwmassa
- kunsttoepassing in de gevel van het oorspronkelijke gebouwgedeelte
- materialisering ölandhorst natuursteen, latere uitbreiding in glas

HET NS-STATION 

ÖLANDHORST 
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Als visuele beëindiging van de Parkdreef ligt aan de zuidkant De
Ontmoetingskerk. Met eenvoudige geometrische vormen is een ruimtelijk
compositie tot stand gebracht. Het schip van de kerk is uitgevoerd met
natuurlijk vergrijsd hout in de driehoekige kopgevels. De begane grond is
gebouwd rondom een patio en is geheel van glas aan de binnenzijde en van
baksteen aan de buitenzijde. Deze is voorzien van bescheiden raamopenin-
gen. Een vrijstaande houten geraamte markeert de entree van de kerk.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouw
- geen rooilijnsprongen in het gebouw
- eenvoudige, heldere uitstraling
- daken zonder overstekken
- samengestelde geometrische bouwmassa
- laagbouw introvert, rondom patio gebouwd
- materialisering in vaalrode baksteen, vergrijzend hout en donkere golfplaat

dakbedekking 

Tegenover het Lelycentre, het oude winkelcentrum van lelystad, ligt het com-
plex De Rode Klif. Het complex, met een bouwhoogte variërend van twee tot
vier lagen, opent zich naar de Houtribdreef met een grote binnentuin met een
grote zwerfkei en een waterpartij.
Het wooncomplex De Rode Klif is oorspronkelijk een wooncomplex met op
de begane grond parkeervoorzieningen en binnentuinen. Op de eerste ver-
dieping is een tweede maaiveld aangelegd waaraan de woningen werden
ontsloten. Het complex werd op de begane grond doorkruist door een door-
gaande fietsroute.
Vanwege beheersproblemen is in het verleden de onderdoorgang afgesloten
en hebben diverse parkeerplaatsen plaats gemaakt voor kleinschalige win-
kels. Deze winkels hebben een directe relatie met de omgeving. Voor het
overige ligt het wooncomplex autonoom in de omgeving.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwencomplex
- rooilijnsprongen in het gebouw
- eenvoudige, heldere uitstraling
- platte daken zonder overstekken
- kubistische bouwmassa, getrapte opbouw
- horizontale geleding
- materialisering in gele baksteen, betonelementen en gevelbeplating

DE ONTMOETINGSKERK

DE RODE KLIF 
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In de tijd dat Lelystad nog geen zelfstandige gemeente was en nog onder het
bestuur viel van de Rijksdienst van de IJsselmeerpolders (RIJP), fungeerde
het Smedinghuis als stadhuis.
Destijds stak het Smedinghuis als een witte kathedraal boven alles uit en was
dit het icoon van de jonge stad in ontwikkeling. 
De architectuur van het gebouw is nog steeds opmerkelijk. Het gebouw heeft
met zijn bijzondere detaillering en het ongebruikelijke gevelmateriaal nog
steeds een geheel eigen expressie. De verticale schachten aan de buitenkant
van het gebouw geven het Smedinghuis een monumentaal karakter.
Momenteel heeft de politie Flevoland een deel van het gebouw in gebruik.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouwencomplex
- rooilijnsprongen in het gebouw
- complexe en monumentale uitstraling
- platte daken zonder overstekken
- samengestelde gelede bouwmassa, getrapte opbouw
- horizontale geleding in de gevel met verticale schachten aan de buitenzij-

de van het gebouw als architectonische elementen
- materialisering in wit stalen plaatmateriaal (vlak en geprofileerd), veel glas

HET SMEDINGHUIS
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Het stadhuis is oorspronkelijk ontworpen als een geknikte passage tussen
een gebouwdeel met kantoren en een bouwdeel met vergaderruimtes. Bij de
uitvoering van het gebouw is de tweede ingang verlegd richting het station,
onderlangs de kantorenvleugel. De hoofdentree van het gebouw heeft nog
wel de ruimtelijke relatie met de binnenruimte. Van buiten af gezien komt de
hoofdopzet van de geknikte passage tussen het hogere kantoorgedeelte en
het lagere vergadergedeelte tot uiting in een groot wit lessenaarsdak. Binnen
in de publiekstoegankelijke ruimte geeft de grootschalige houten dakcon-
structie kleur aan het interieur.
Het gebouwgedeelte met kantoren heeft een gevel met horizontaal doorlo-
pende glaspartijen met daartussen lichtgekleurde betonnen elementen met
witgeglazuurde tegels met enkele blauwe en grijze kleuraccenten. Verder
komen aan de buitenzijde van het gebouw accenten voor met primaire kleu-
ren in de vorm van installaties. Deze zijn in bescheiden mate zichtbaar door-
dat een tweetal van het gebouw vrijstaande schachten van betegeld beton de
installaties voor een groot deel aan het zicht onttrekken.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouw
- geknikte rooilijn aan de stationszijde van het gebouw
- heldere zakelijke uitstraling
- groot geknikt lessenaarsdak 
- gelede opbouw
- horizontale geleding gevel met verticale accenten (schachten en glaspui

nabij de entree)
- materialisering met witte tegels in prefabbeton, blauwe en grijze accenten,

lessenaarsdak witte stalen platen

Prominent aan de nieuwe embrassade gelegen is het nieuwe theater een
opvallende verschijning. Door de sculpturale hoofdvorm en het opvallend
oranje kleurgebruik steekt het gebouw fel af van zijn omgeving. Het gebouw
is gefacetteerd vormgegeven. Een plaatselijk geperforeerde gevel heeft het
mogelijk gemaakt om de installaties onzichtbaar in het gebouw te verwerken,
waardoor het abstracte karakter behouden blijft.

HET STADHUIS 

HET THEATER 
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Architectonische kenmerken:
- solitair abstract object 
- alzijdig georiënteerde kenmerkende uitstraling
- geen onderscheid tussen dak en gevel
- gefacetteerde bouwmassa, caleidoscopische opbouw
- glasvlakken maken deel uit van de compositie
- materialisering in verschillende tinten oranje gevelplaten, met en zonder

perforatie 

De Waterwijzer heeft als kenmerk dat het op een originele wijze omgaat met
verkeer: medewerkers en bezoekers parkeren de auto en de fiets onder het
gebouw waartoe het gebouw vrijwel geheel op poten staat. Dwars door het
gebouw loopt een fietspad die op gelijk niveau blijft met de verhoogde fiets-
paden in de directe omgeving.
Door het materiaalgebruik (helder witte beplating) is het gebouw met betrek-
king tot vervuiling kwetsbaar.
Bijzondere detaillering maakt het gebouw architectonisch interessant.

Architectonische kenmerken:
- solitair gebouw op kolommen
- gebouw met tweezijdige kamstructuur
- eenvoudige, heldere uitstraling
- platte daken zonder overstekken
- afgeschuinde hoeken
- hoofdtrappen en vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw
- materialisering in witte gevelbeplating en geschilderd betonnen trappen

DE WATERWIJZER 
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criteria voor reclame
Deze criteria voor reclame zijn bedoeld voor alle gebieden in de gemeente
behalve voor de welstandsvrije gebieden. Niettemin wordt in de criteria voor
reclame wel een onder scheid gemaakt tussen reclames in de bebouwde
kom en in het buitengebied. Reclame-uitingen in het buitengebied worden
meer beoordeeld in relatie tot het landschap, voor zover de welstandsnota op
dit gebied van toepassing is. De criteria voor reclame gelden niet, indien dit
reeds in de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Monumentenwet, de provin-
ciale landschapsverordening of een gemeentelijke monumentenverordening
is geregeld. 

Reclame in de bebouwde kom komt voornamelijk voor in die delen waar win-
kels en/of bedrijven gevestigd zijn. Op bedrijfs- en winkelpanden kan reclame
een passend middel zijn om een bedrijf of winkel herkenbaar te maken, uit te
dragen wat voor soort bedrijf het is en welke goederen verkocht worden. In
andere delen van de gemeente (woonwijken) is reclame in principe niet pas-
send en daarmee ongewenst.
Om die reden wordt in die delen van de gemeente een restrictief beleid
gevoerd voor reclame. Daarnaast is er nog de mogelijkheid van algemene
reclame in de vorm van billboards, reclame op bushokjes, trafo gebouwtjes
en aan lantaarnpalen. Deze vormen van reclame worden meestal door de
gemeente of een energiebedrijf geïnitieerd en voor zover daar behoefte aan is
binnen een eigen beleidskader behandeld. In deze welstandsnota worden zij
verder niet besproken.
In het buitengebied is de kwaliteit van het landschap bepalend voor de
mogelijkheid om reclame te voeren. In een agrarisch gebied of een natuurge-
bied is het groene karakter dusdanig wezenlijk dat dit niet tot nauwelijks
reclame verdraagt. Daar waar grootschalige niet agrarische bedrijven zijn
gevestigd of op plekken waar door infrastructuur het landschappelijke karak-
ter is ‘versteend’, is wellicht zorgvuldig geplaatste reclame acceptabel.

Voor zowel het buitengebied als binnen de bebouwde kom geldt dat reclame
alleen acceptabel is als er een rechtstreeks functioneel verband is met het
pand waar de reclame op, aan of bij is geplaatst.
Anders gezegd; reclame mag niet verwijzen maar moet visueel verbonden
zijn met het pand waarin het bedrijf of de winkel, die de reclame voert, is
gevestigd.
Voor het plaatsen van reclames aan een pand of vrijstaande reclames is een
reclamevergunning vereist. Bij reclames die op een bouwkundige constructie
zijn aangebracht is eventueel een bouwvergunning vereist.

7.1. reclame in de bebouwde kom
De reclame moet in evenwicht zijn met de architectuur van het pand. De kwa-
liteit van het pand moet zichtbaar blijven.

Reclame in een woonomgeving:
op woningen mag geen reclame worden gevoerd;
daar waar kleinschalige bedrijven zijn gevestigd, bijvoorbeeld aan huis
gebonden beroepen, is alleen een bescheiden reclame acceptabel. Te den-
ken valt aan een groter dan normaal uitgevoerd naambord of een klein vrij-
staand bord in de tuin;
de reclame moet een functionele relatie hebben met het betreffende pand. Er
mag geen verwijzing zijn naar andere panden;
er mag geen lichtreclame geplaatst worden. Reclameborden mogen ook niet
worden verlicht;

7
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een vrijstaande reclame in de tuin mag qua oppervlakte niet groter zijn dan
0,5 m2 en niet hoger uitsteken boven het maaiveld dan 1 meter.

Reclame op winkels en bedrijven:
de vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en
bevestiging moeten passen bij de bebouwingskarakteristieken van de omge-
ving en het pand waarop de reclame wordt bevestigd;
de reclame-uitingen moeten zo vlak mogelijk tegen de gevel worden
geplaatst;
de reclame moet een functionele relatie met het betreffende pand hebben. Er
mag geen verwijzing zijn naar andere panden;
voor (oorspronkelijke) woonwinkelpanden geldt dat:
reclame-uitingen uitsluitend aan de voorgevel ter hoogte van de begane
grond mogen worden aangebracht (dus niet aan de bovenverdiepingen). De
bovenkant van de reclame moet op zijn minst 50 centimeter onder de onder-
kant van het kozijn op de eerste verdieping liggen en minimaal 2.25 meter
boven het maaiveld;
als aan een gevel een luifel aanwezig is, de reclame tegen of onder de luifel is
geplaatst, op een wijze waardoor deze past bij de vormgeving van de luifel;
indien geen luifel aanwezig is, één haaks op de gevel aangebracht reclame-
bord is toegestaan met een maximale afmeting van 80 bij 80 centimeter
(hoogte bij breedte);
etalageruiten en ramen op de eerste verdieping mogen niet met reclames
worden beplakt. Eventuele raambeschilderingen moeten in de verbouwings-
plannen worden opgenomen.
een reclame mag niet knipperen en in de omgeving van woningen mag een
reclame ook niet bewegen;
op bedrijventerreinen geldt dat:
een reclamebord maximaal 1 meter hoog en 6 meter breed of de helft van de
breedte van de gevel mag zijn;
vrijstaande reclameborden zijn alleen toegestaan op bedrijventerreinen en
mogen maximaal 5 meter hoog zijn en 1 meter breed.

7.2. reclame in het buitengebied
Reclame in het buitengebied is in principe ongewenst en alleen toelaatbaar
bij niet agrarische bedrijven 
(hotels, tuincentra, etc.) en in een zeer bescheiden vorm bij agrarische bedrij-
ven.
de reclame moet een functionele relatie hebben met het betreffende erf. Er
mag geen verwijzing zijn naar andere erven;
de reclame moet op de panden of op korte afstand van de panden worden
geplaatst, deze panden moeten zichtbaar zijn tegelijk met de reclame;
de vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en
bevestiging moeten passen bij de karakteristieken van de omgeving;
lichtreclame is niet acceptabel, verlichte reclameborden ook niet; de reclame
mag niet groter zijn dan 2 m2 bij niet agrarische bedrijven en 1 m2 bij agrari-
sche bedrijven;
de reclame dient te worden uitgevoerd in gedekte kleuren.
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welstandscriteria bij excessen

8.1. handhaving
De gemeente heeft met deze welstandsnota regels voor het welstandstoe-
zicht vastgesteld en zal zich ook inspannen voor de naleving daarvan. Het is
ongewenst dat in gebieden met welstandstoezicht gebouwen ontstaan,
welke in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand en door
hun buitensporige uitstraling en verschijning hevige reacties oproepen. 

8.2. excessenregeling bij vergunningsvrije bouwwerken
Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning hoeft te worden aange-
vraagd moeten aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens artikel 19
Woningwet kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van
een bouwwerk dat in “ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van wel-
stand” aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. Volgens datzelfde wets-
artikel moeten de criteria hiervoor in de welstandsnota zijn
opgenomen.

8.3. criteria bij excessen
Een bouwwerk is in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand
indien sprake is van een exces. Hiervan is sprake indien flagrante strijdigheid
bestaat met de in deze welstandsnota opgenomen criteria.
De gemeente Lelystad 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 aan-

passing 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 welstandscriteria voor veel
voorkomende kleine bouwplannen zijn in elk geval niet in strijd met redelijke
eisen van welstand.

8
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bijlagen

Sneltoetscriteria

Begrippenlijst



sneltoetscriteria
1.1 Aan- en uitbouwen

Omschrijving en uitgangspunten 
Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag
aan een gevel van een gebouw. Ook staan zij in een directe verbinding met
het (hoofd)gebouw. Let op: kan de ruimte alleen bereikt worden via een apar-
te toegangsdeur (dus niet rechtstreeks vanuit de woning) dan is er sprake van
een bijgebouw. Hiervoor gelden andere criteria. Het bestemmingsplan treedt
bij de vergunningplichtige aan- en uitbouwen in eerste instantie regelend op
voor wat betreft rooilijnen en maximale afmetingen. Aan- en uitbouwen wor-
den 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 deze
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 gebieden met een samenhangende ruimtelijk-formele
karakteristiek 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. 

Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen 
Een aan- of uitbouw is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een aan- of uitbouw
niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of
gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de sneltoetscriteria dan kan de
bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorps-
gezicht zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.
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fig. 1 zijaanbouw te dicht bij 
oorgevelrooilijn

fig. 2 zijaanbouw te hoog fig. 3 opzichtig materiaalgebruik fig. 4 goed geplaatst, passende
vormgeving en materiaaltoepassing



De onderstaande criteria zijn alleen van toepassing voor aan- en uitbouwen
aan de voorgevel en de naar de weg of openbaar groen gekeerde zijgevel. De
aan- en uitbouwen aan de achtergevel en aan de niet naar de weg of open-
baar groen gekeerde zijgevel zijn welstandsvrij.

plaatsing:
afstand van de aan- of uitbouw aan de zijgevel tot de voorgevel minimaal
1.00 m. 
aan- of uitbouw aan de voorgevel valt binnen de buitenste kozijnstijlen

maatvoering:
hoogte niet hoger dan 0,25 m. boven de vloer van de eerste verdieping van
het hoofdgebouw en onder de gootlijn van het hoofdgebouw (voorkant en zij-
kant)
breedte maximaal 60% van de gevel (voorkant)
diepte maximaal 1.50 m. (voorkant), respectievelijk 3,00 (zijkant) ten opzichte
van de oorspronkelijke gevel

vormgeving:
vormgegeven in één bouwlaag met een van het hoofdgebouw afgeleide plat-
tegrond
plat afgedekt of desgewenst met een van het hoofdgebouw afgeleide kap-
vorm, dakhelling en nokrichting. N.B. serres met een flauw-hellend transpa-
rant dak
geen doorgetrokken dakvlak van hoofdgebouw
vorm van kozijnen en ramen gelijk aan of afgestemd op die ramen en kozij-
nen van het hoofdgebouw; bij serres regelmatige verdeling van kozijnstijlen
sprake van een van het hoofdgebouw afgeleide detaillering

materiaal en kleur:
materiaal- en kleurgebruik gelijk of gelijkwaardig aan het hoofdgebouw, bij
serres zijn dak en achtergevel volledig transparant 
bij tussenwoningen een gemetselde muur op erfgrens (muurdam) 
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1.2 Bijgebouwen en overkappingen

Omschrijving en uitgangspunten
Een bijgebouw of overkapping is een grondgebonden bouwwerk van één
bouwlaag. Een bijgebouw staat los op het erf van het hoofdgebouw en is
meestal bedoeld als schuur, tuinhuis, of garage. De overkapping staat los op
het erf of tegen het hoofdgebouw 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 rooilijnen en maximale afmetingen. Als
bijgebouwen en overkappingen 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 bijge-
bouwen en overkappingen: materialen en kleuren van gevels en dakvlakken
afgestemd op die van het hoofdgebouw, eenvoudige kapvorm en geen onno-
dig grote dakoverstekken of versieringen. Bijgebouwen moeten qua uitstra-
ling en volume ondergeschikt zijn aan het oorspronkelijke hoofdgebouw en
afgestemd worden op het karakter van het hoofdgebouw of de erfinrichting.
Een belangrijk kenmerk van een overkapping is de transparantie.
Overkappingen mogen niet met wanden worden dichtgezet.

Bijgebouwen of overkappingen die contrasteren met het hoofdgebouw zullen
altijd aan de welstandscommissie worden voorgelegd.
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x x x +

fig. 5 te hoog fig. 6 geen afstemming op andere
bijgebouwen

fig. 7 sterk afwijkend 
materiaalgebruik

fig. 8 goede afstemming op 
omgeving

Welstandscriteria voor bijgebouwen en overkappingen 
Een bijgebouw of overkapping op het voorerf en op de naar de weg of open-
baar groen gekeerd zijerf is altijd van grote invloed op het straatbeeld. Deze
bijgebouwen of overkappingen zullen dan ook altijd aan de welstandscom-
missie worden voorgelegd. Een bijgebouw of overkapping op het achtererf en
op de niet naar de weg of openbaar groen gekeerd zijerf zijn welstandsvrij. 



1.3 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. Samenhang en ritmiek in
straatwanden mogen niet worden verstoord door incidentele kozijn- of gevel-
wijzigingen. 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 zorg-
vuldige vormgeving. Een kozijn- of gevelwijziging moet passen bij het karak-
ter van het hoofdgebouw en de karakteristiek van de omgeving. Een naoor-
logse woning vraagt bijvoorbeeld om andere vormgeving dan een historisch
pand uit de 19de eeuw. 

Het uitgangspunt van de sneltoetscriteria is dat de oorspronkelijke of origine-
le 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. 

Wijzigingen in de gevel die contrasteren met het hoofdgebouw of de directe
omgeving zullen altijd aan de welstandscommissie voorgelegd. 
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x x +

fig. 9 samenhang
straatbeeld verstoord
door afwijkende kozijnen

fig. 10 nog meer versto-
ring door afwijkend
materiaal voor kozijnen
en gevelvlak

fig. 11 bestaande inde-
ling gerespecteerd bij
vervanging

Welstandscriteria voor kozijn of gevelwijzigingen
Een kozijn- of gevelwijziging is niet in strijd met redelijke eisen van welstand
als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een kozijn- of
gevelwijziging niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzon-
dere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de sneltoetscriteria
dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden
voorgelegd. In geval van een beschermd monument of een beschermd
stads- of dorpsgezicht zal altijd de welstandscommissie om advies worden
gevraagd. 

De onderstaande criteria zijn alleen van toepassing voor gevelwijzigingen in
de voorgevel en de naar de weg of openbaar groen gekeerde zijgevel. De
gevelwijziging in de achtergevel en in de niet naar de weg of openbaar groen
gekeerde zijgevel zijn welstandsvrij.

maatvoering:
- nieuwe gevelopeningen zijn gelijk of aan een afgeleide van de bestaande

of oorspronkelijke gevelopeningen 
- profielafmetingen van het kozijnen en/of het raamhout overeenkomstig

bestaand of oorspronkelijk 



vormgeving:
- gevelwijziging blijft in overeenstemming met de architectuur/tijdsbeeld

van de oorspronkelijke gevel
- samenhang en ritmiek van de straatwand blijft behouden
- de samenhang van de gevel op de begane grond en verdieping(en) blijft

behouden
- kozijn- of raamindelingen, sprake van een geringe wijziging door toevoe-

gen of weglaten van stijlen, dorpels, roedes of ramen
- gevelopeningen blijven open en worden niet geblindeerd met panelen of

schilderwerk
- details die kenmerkend zijn voor de oorspronkelijke architectuur behou-

den. Bijvoorbeeld lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen, rollagen,
metselwerkversieringen, dakgoten, ornamenten etc.

materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig of gelijkwaardig aan de reeds

aanwezige materialen en kleuren van het hoofdgebouw
- stalen kozijn- en raamprofielen vervangen door aluminium renovatiepro-

fielen, alleen aluminium kan de dimensionering en profilering van staal
benaderen

- kunststof kozijnen bij vervanging van houten kozijnen, en zo ja, dan oor-
spronkelijke of gelijkwaardige profilering van houten kozijn toepassen

1.4 Dakkapellen

Omschrijving en uitgangspunten
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoe-
treding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.
Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het
straatbeeld zeer bepalend. Later toegevoegde dakkapellen zijn zelden een
verrijking van het straatbeeld. Wanneer het mogelijk is zal de welstandscom-
missie dan ook adviseren de dakkapel aan de achterkant van de woning aan
te brengen (op het achter- of zijdakvlak als het zijerf of zijgevel 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 karakte-
ristiek van de kapvorm. Daarom mag een dakkapel nooit domineren in het sil-
houet van het dak en moet de noklijn van het dak, afhankelijk van straatpro-
fiel, vanaf de weg zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte tussen dakka-
pel en goot voldoende zijn. Bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dak-
vlak 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. 

In plaats van een dakkapel kunnen ook dakramen worden aangebracht. Deze
zijn minder dominant in het straatbeeld. 

Welstandscriteria voor dakkapellen 
Een dakkapel is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onder-
staande welstandscriteria wordt voldaan. Voldoet een dakkapel niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede
twijfel aan de toepasbaarheid van de criteria dan kan de bouwaanvraag voor
advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een
beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden gevraagd. 
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De onderstaande criteria zijn alleen van toepassing voor dakkapellen aan de
voorgevel en de naar de weg of openbaar groen gekeerde zijgevel. De dakka-
pellen aan de achtergevel en aan de niet naar de weg of het openbaar groen
gekeerde zijgevel zijn welstandsvrij. 

algemeen:
- de dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het

betreffende dakvlak van het bouwblok dakkapel op hoofdgebouw
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plaatsing en aantal:
- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschik-

king op horizontale lijn (dus boven- en onderzijde dakkapel op gelijke
hoogte)

- minimaal 1.00 m. dakvlak boven, onder en aan weerszijden van de dak-
kapel

- afstand tot de voorgevel minimaal 1,00 m. (zijkant)
- bij meerdere dakkapellen bedraagt de tussenruimte tussen dakkapellen

tenminste 1,00 m. 
- niet meer dan één dakkapel per woning op het betreffende dakvlak (voor-

kant) en niet meer dan twee dakkapellen op de overige dakvlakken 
- bij een mansarde kap, alleen plaatsing in het onderste dakvlak

maatvoering:
- hoogte maximaal 1,50 m. gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde

boeiboord of daktrim
- bij aangekapte dakkapel afstand tussen de voet van de dakkapel en de

gootlijn van de dakkapel maximaal 1,10 m., bovenkant van de dakkapel
tenminste 0,50 m. onder de nok (zijkant)

- breedte in totaal maximaal 50% van de breedte van het dakvlak met een
maximum van 3.50 m. gemeten tussen midden woningscheidende bouw-
muren of eindgevels, gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel en bij
kilkepers gemeten vanaf de onderkant

vormgeving:
- plat afgedekt of, bij aangekapte dakkapel (zijkant) dakhelling van 45° of

meer, met een minimale dakhelling van 25°
- indeling kozijnen gelijk aan of afgestemd op de indeling van de kozijnen

van het hoofdgebouw
- van hoofdgebouw afgeleide detaillering

x x x +

fig. 12 te hoog op het dak, profiel
van de woning wordt aangetast

fig. 13 vormgeving sluit niet aan op
de stijl van de woning

fig. 14 te hoog, te gesloten fig. 15 evenwichtig van plaatsing,
grootte en vormgeving



materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik gelijk of gelijkwaardig aan het hoofdgebouw 
- materiaal- en kleurgebruik van kap bij aangekapte dakkapel gelijk aan kap

hoofdgebouw
- beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak, eventueel alleen

in ondergeschikte mate tussen de glasvlakken 

Aanvullende criteria voor dakkapellen per kapvorm
Bij een aantal afwijkende kapvormen zijn naast bovenstaande sneltoetscrite-
ria voor de voorkant een aantal aanvullende welstandscriteria van toepassing.
In geval van combinaties van verschillende dakvormen zal door de wel-
standscommissie per situatie een afweging gemaakt worden van de toelaat-
bare uitbreidingen.

Zadeldak met hellingshoek <30°
Soms geeft een zadeldak door de flauwe helling weinig tot geen gelegenheid
om een dakkapel toe te passen. Door de flauwe helling wordt de bovenzijde
van de dakkapel namelijk (nagenoeg) gelijk met de nok. Hierdoor worden het
dakvlak en het silhouet te sterk aangetast, daarom is het plaatsen van een
dakkapel op een zadeldak met een helling kleiner dan 30° welstandshalve
ongewenst. Een reguliere dakkapel is hier dus niet goed mogelijk.
Als de vrije hoogte onder de nok tenminste 2.00 meter bedraagt kan soms
een oplossing worden gevonden door de nok te verplaatsen en te verhogen.
Dan spreken we van een dakopbouw. Plaatsing valt dan onder een reguliere
vergunningsprocedure en zal door de welstandscommissie worden getoetst
op redelijke eisen van welstand.

Zadeldak met hellingshoek > 30°
De algemene sneltoetscriteria voor dakkapellen zijn hier van toepassing.
Hiervoor gelden dus geen aanvullende sneltoetscriteria.
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bij flauwe kaphelling (<300) geen dakkapel doordat
bovenzijde dakkapel gelijk loopt met nok, waardoor sil-
houet van het gebouw wordt aangetast



Zadeldak met wolfseind
De beperkte maat van het wolfseind is ongeschikt voor toevoegingen. De zij-
dakvlakken zijn hiervoor meer geschikt, en dienen behandeld te worden als
het zadeldak. Hierbij dienen de wolfseinden gerespecteerd te worden.
Dakopbouwen zijn daarom niet gewenst.

Zadeldak met vliering
De basismaat van de vliering is te gering om een dakkapel of -opbouw te rea-
liseren. Plaatsing hoog in het dakvlak geeft een onevenwichtig beeld. Bij deze
dakvorm dus geen dakkapellen op dakvlak.

Schild-, tent- of piramidedak
Het karakter van deze kapvormen, met naar de nok toelopende hoekkepers,
vereist een zeer beperkte afmeting van de dakkapel. Bij situering van de dak-
kapel dienen de hoekkepers te worden gerespecteerd en dient minimaal een
meter dakvlak vrij te blijven, gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel. 

Mansardedak
Een daktoevoeging aan de achterkant is toegestaan in het onderste deel van
het dakvlak. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een schuin
afgedekte dakkapel en een dakkapel met plat dak. In beide gevallen dient de
bovenaansluiting met het dakvlak op de knik van het dakvlak plaats te vin-
den. 

Lessenaardak
Voor dakkapellen op lessenaardaken gelden dezelfde uitgangspunten als
voor zadeldaken. Afhankelijk van de hoek van het dak en de nok- en goot-
hoogte gelden verschillende regels. Wanneer de hoek kleiner is dan 30° is
een dakkapel welstandshalve niet wenselijk. Bij een hoek kleiner dan 45° is
een dakkapel aanvaardbaar wanneer de vrije hoogte onder de nok meer dan
2.70 m meet, zodat de dakkapel voldoende ver onder de nok zal blijven. 

Asymmetrisch dak
Een dakkapel hoog in het dakvlak geeft een onevenwichtig beeld en is wel-
standshalve niet gewenst. Het advies hier is omzetten naar het andere dak-
vlak.

In het algemeen worden dakkapellen onder in het dakvlak toegepast. Door de
grootte van het dakvlak ontstaat hiermede een goed en evenwichtig beeld.
Door de hoogte van het dakvlak is hier een dakkapel met een inwendige
hoogte tot de verdiepingsvloer voorstelbaar.
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geen dakkapel op wolfseind maar op zijdakvlak

geen dakkapel ter hoogte van vliering, maar onder in het

dakvlak situeren

bij schilddak rondom dakkapel minimaal 1 meter dakvlak

aan weerszijde behouden

bij mansardedak de dakkapel in het onderste deel van het

dakvlak situeren

Bij asymetrische kapdakkapel niet bovenin het dakvlak

maar onder in het dakvlak of op het andere korte dakvlak



1.5 Erfafscheidingen

Omschrijving en uitgangspunten
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van
een buurerf of van de openbare weg. Erfafscheidingen 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 erfafscheidin-
gen te voorkomen. Vooral in nieuwbouwwijken is dit een belangrijk punt,
omdat het groen hier de eerste jaren nog niet volgroeid is. 

Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van de omgeving. In het bui-
tengebied bijvoorbeeld zijn dichte, gebouwde erfafscheidingen bijna altijd
storend. Hier dient bij voorkeur te worden gewerkt met hagen en windsingels,
eventueel in combinatie met onopvallend open gaaswerk zonder puntdraad.
In sommige gevallen is een open hekwerk ook voorstelbaar, zoals bijvoor-
beeld bij landgoederen.
Erfafscheidingen moeten op een zorgvuldige en professionele manier worden
geplaatst. Een lange, gesloten, slecht onderhouden schutting wekt bij velen
het gevoel op van verloedering en sociale onveiligheid. Begroeide hekwerken
en beplantingen hebben een open en vriendelijke uitstraling. 

Welstandscriteria voor erfafscheidingen
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding is niet in strijd met redelijke
eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een erf- of perceelafscheiding niet aan onderstaande criteria of is er
sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid
van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de wel-
standscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd monu-
ment of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de welstandscom-
missie om advies worden gevraagd. 

De onderstaande criteria zijn alleen van toepassing voor erfafscheiding op
het voorerf en het naar de weg of openbaar groen gekeerd zijerf. De erfaf-
scheidingen op het achtererf en aan de niet naar de weg of openbaar groen
gekeerde zijgevel zijn welstandsvrij.
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x x x

fig. 16 te hoog inferieure materia-
len

fig. 17 geen afstemming op omge-
ving, grof materiaal

fig. 18 onsamenhangend materiaal
en kleurgebruik

fig. 19 de beste oplossing heeft
geen vergunning nodig

+



maatvoering: 
- hoogte maximaal 1.00 m. als erfafscheiding wordt geplaatst voor de voor-

gevel of op minder dan 1,00 m. afstand achter de voorgevel 
- hoogte maximaal 2.00 m. als erfafscheiding wordt geplaatst op minimaal

1.00 m afstand achter de voorgevel 

vormgeving:
- indien van toepassing, volledig te begroeien gazen hekwerken, als drager

voor beplanting

materiaal en kleur: 
- terughoudend materiaal- en kleurgebruik, vermijden van contrast met

bebouwing in omgeving
- bij houtwerk, houten planken zo toegepast dat geen beeld van een dicht

paneel ontstaat en plaatsing achter de voorgevelrooilijn
- bij metselwerk, metselwerk conform het hoofdgebouw, waarboven moge-

lijk metalen stijlen met gazen hekwerk in een donkere kleur of schotten
van houten planken tussen gemetselde penanten

- toepassing gebruikelijke materialen; dus geen beton, kunststof, staal (uit-
gezonderd gazen hekwerk), golfplaat, damwandprofielen, rietmatten

1.6 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 echter ook een onherbergzaam aanzien geven, hetgeen verloede-
ring juist in de hand werkt. Daarom stimuleert de gemeente in de eerste
plaats het toepassen van alternatieve oplossingen zoals geweldbestendig
glas of elektronische beveiligingssystemen. 

Voor woningen is het toepassen van rolhekken, luiken en rolluiken vergun-
ningsvrij 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 nega-
tief beïnvloeden. 

Welstandscriteria voor rolhekken of (rol)luiken
Een rolhek, luik of rolluik is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als
aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een rolhek, luik of
rolluik niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situa-
tie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de sneltoetscriteria dan kan
de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorge-
legd. In geval van een beschermd monument of een beschermd stads- of
dorpsgezicht zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.
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plaatsing:
- minimaal 1.00 meter teruggelegen van de uitwendige scheidingsconstruc-

tie (pui)
- aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie (pui), mits:

- voor minimaal 70% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen
- ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met interieur/gevel 

- aan de buitengevel, mits:
- plaatsing aan de binnenzijde niet mogelijk is
- voor minimaal 90% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen
- rolkasten, geleidingen en rolhekken in de gevel worden ingepast

- ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met gevel
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minimaal 1 meter achter pui geplaatst geplaatst achter de pui en voor 70% geplaatst voor de pui en voor 90%



begrippenlijst
A
Aanbouwen: Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onder-
scheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

Aangekapt: Met kap bevestigd aan dakvlak.

Achterkant: 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.

Afdak: Hellend dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een gebouw of
een muur, om als gedeeltelijke beschutting te dienen.

Afstemmen: In overeenstemming brengen met.

Antennedrager: Antennemast of andere constructie bedoeld voor de beves-
tiging van een antenne.

Antenne-installatie: Installatie bestaande uit een antenne, een antennedra-
ger, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen appara-
tuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

Architectonische kwaliteit: Ambachtelijke en compositie waarde van het
bouwwerk

Asymmetrisch dak: Zadeldak met twee verschillende goothoogtes en/of
dakhellingen.

Authentiek: Overeenstemmend met het oorspronkelijke, origineel, eigen ken-
merken dragend, oorspronkelijk.

B
Band: Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal
natuursteen, kunststeen of baksteen

Bebouwing: Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen
zijnde.

Bedrijfsbebouwing: Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen,
werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair karakter.

Behouden: handhaven, bewaren, in stand houden.

Belendende: Naastgelegen, (direct) grenzend aan.

Beschot: Houten bekleding van een muur, inwendig als een lambrisering,
meestal niet tot de volle hoogte.

Bestrating: Verharding in de vorm van straatstenen of tegels.

Bijgebouw: Een op zichzelf staand al dan niet vrijstaand gebouw, behorende
bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, qua afmetingen
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ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw en niet direct toegankelijk is vanuit
dat hoofdgebouw.

Blinde wand, muur of gevel: Gevel of muur zonder raam, deur of andere
opening.

Boeiboord: Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd
in hout of plaatmateriaal.

Boerderij: Gebouw/gebouwen op een erf met een (oorspronkelijk) agrarische
functie en het daarbij behorende woonhuis.

Borstwering: Lage dichte muur tot borsthoogte.

Bouwblok: Een geheel van geschakelde bebouwing.

Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen of het vergroten van een bouwwerk.

Bouwlaag: Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of
bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks
met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zol-
der.

Bouwvergunning: Vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de
Woningwet.

Bouwperceel: Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het
plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan.

Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten gebouwde objecten.

Bovenbouw: Het bovendeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op
de schuine kap van een huis met de daarbij behorende kopgevels.

Bungalow: Meestal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken op de bega-
ne grond zijn gesitueerd.

C
Carport: Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan een
woning.

Classicisme: Stroming in de bouwkunst, bouwstijl.

Compositie: Ordening van de verschillende onderdelen van een bouwwerk
of situering van een gebouw ten opzichte van de omringende bebouwing.

Conformeren: Zich voegen naar, gelijkvorming maken, aanpassen aan,
afstemmen op.

Context: Omgeving, situatie, geheel van omringende ruimtelijke kenmerken.

Contrasteren: Een tegenstelling vormen.

D
Dak: iedere bovenbeëindiging van een gebouw.
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Dakafdekking: Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop dakbedekking is
aangebracht. 

Dakhelling: De hoek tussen het dak en de aanliggende vloer.

Dakkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om
de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.

Daknok: Hoogste punt van een schuin dak. Horizontale snijlijn van twee dak-
vlakken, de hoogste lijn van het dak.

Dakopbouw: Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de
nok of dakrand van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak ver-
andert.

Dakraam: Raam in een dak.

Daktrim: Afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve van waterkering.

Dakvlak: Een vlak van het dak/kap.

Dakvoet: Laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van de daklijn en de
onderliggende gevellijn.

Damwandprofiel: Metalen beplatingmateriaal met een damwandprofilering.

Detail: Ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen zoals gevel en
dak of gevel en raam.

Detaillering: Uitwerking, weergave van de verschillende onderdelen c.q. aan-
sluitingen.

Diversiteit: Verscheidenheid, afwisseling, variatie.

Drager en invulling: De drager is de constructie van een gebouw, waaraan
de invulling is toegevoegd om te beschermen tegen weer en wind (heeft
vooral betrekking op gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het ver-
schil tussen drager en invulling werd gebruikt om de woning in een groot
gebouw of rij huizen te onderscheiden).

Dwarskap: Kap waarbij de noklijn haaks op de weg ligt. 

E
Eerste verdieping: Tweede bouwlaag van de woning of het woongebouw,
een souterrain of kelder niet daaronder begrepen.

Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel.

Erf: al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan, dat direct is gele-
gen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het
gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan van toepas-
sing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt.
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Voorerf: gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van het gebouw is gelegen
Achtererf: gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het gebouw is
gelegen
Zijerf: gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen

Erker: Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de gevel van een
gebouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en
glas.

Evenwichtig: Passend binnen compositie.

F
Flat: Groot gebouw met meerdere verdiepingen/woonlagen. De appartemen-
ten in de flat zijn meestal gelijkvloers en worden op hun beurt flat/flatjes
genoemd.

G
Galerij: Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft
tot de afzonderlijke woningen.

Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte,
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Gepotdekseld: Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende gevelbeplating
(oorspronkelijk houten planken).

Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en binnen.

(Gevel)geleding: Onderverdeling van de gevel in kleinere vlakken. Verticale,
horizontale of figuratieve indeling van de gevel door middel van gevelopenin-
gen, metselwerk, verspringingen of andere gevelkenmerken en -detaillerin-
gen.

Gevelmakelaar: Decoratieve bekroning van een geveltop.

Goot: Waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak.

Goothoogte: de hoogte van de horizontale snijlijn van het dakvlak met het
gevelvlak tot aan het peil, ondergeschikte bouwdelen als goten van dakka-
pellen niet meegerekend.

Gootklos: Zie klossen.

74

WELSTANDSNOTA LEYSTAD



Gootlijn: Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de gevel
vormen.

H
Hoekaanbouw: Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan
de hoek van een gebouw.

Hoek- en kilkeper: Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken.

Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie
of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

I
Individueel gebouw: Zelfstandig, op zichzelf staande gebouw.

Industriebebouwing: Bebouwing met een industriële bestemming.

Installatie: set van beeld- en/of geluidsapparatuur, het aanbrengen van tech-
nische toestellen (montage) en/ of deze toestellen zelf.

K
Kap: Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de dakbe-
dekking draagt.

Kapvergroting: Vergroting van het dak door middel van een dakopbouw.

Karakter: Kenmerkende vorm en uiterlijk (van de bebouwing).

Kavel: Grondstuk, kadastrale eenheid.

Keper: Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken.

Kern: Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp of
stad.

Kilkeper: Dakrib op de binnenhoek van twee dakschilden.

Klossen: Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ondersteu-
ning van uitstekende onderdelen van een gebouw zoals dakgoten.

Kop: In het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige vorm
aan te duiden, bijvoorbeeld bij een gebouw.

L
Lak: Afwerklaag van schilderwerk.

Landschappelijke waarde: De aan een gebied toegekende waarde, geken-
merkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald
door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van (niet levende en levende)
natuur.

Langskap: Kap waarbij de noklijn parallel aan de weg ligt.

Latei: Draagbalk boven gevelopening.

Lessenaarsdak: Dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak.
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Lichtkoepel: Raamconstructie meestal in een plat dak, in de vorm van een
koepel.

Lijst: Een meestal versierde en geprofileerde rand als bekroning van de
bovenzijde van een gevel. Kroonlijst, gootlijst.

Lineair: Rechtlijnig, langgerekt.

Lint(bebouwing): Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs
een weg of waterverbinding.

Luifel: Afdak buiten tegen de muur van een gebouw aangebracht en verder
niet ondersteund, meestal boven een deur, raampartij of gehele pui.

M
Maaiveld: Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens
tussen grond en lucht, de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzend aan
de gevels, op het tijdstip van de aanvraag om bouwvergunning.

Mansardekap: Dak met een geknikte vorm, waarbij het onderste deel van
het dak steiler is dan het bovenste deel.

Markies: Opvouwbaar zonnescherm.

Massa: Volume van het gebouw of bouwdeel.

Metselverband: Het zichtbare patroon van metselwerk. 

Middenstijl: Verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn. 

Monument: Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 van de
Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter
inzage leggen van het ontwerp van dit plan.

Muurdam: Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur. 

N
Natuurlijke waarde: De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt
door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elemen-
ten, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang.

Negge: Het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant van de gevel en het
kozijn.

Nok: Horizontale snijlijnen van twee dakvlakken, de hoogste lijn van het dak.

O
Onderbouw: Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op de
begane grond van een huis met meerdere verdiepingen.

Ondergeschikt: Voert niet de boventoon.

Ontsluiting: De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein. 

Oorspronkelijk: Origineel, aanvankelijke vorm, authentiek.
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Oorspronkelijke gevel: Gevel behorend tot de oudste gevels van een
gebouw, gevel van een gebouw in zijn oorspronkelijke staat.

Openbaar groen: Met het openbaar groen wordt bedoeld 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. Een weiland, bos of water kan in dit verband niet
worden aangemerkt als openbaar groen. 

Orthogonaal: Rechthoekig.

Oriëntatie: De hoofdrichting van een gebouw.

Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen
deel.

P
Paneel: Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting.

Penant: Gemetselde steunpilaar van het fundament van een gebouw, metsel-
werk in een gevel langs openingen.

Pilaster: Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een boog of hoofdge-
stel te dragen.

Piramidedak: Dak met vier gelijkvormige, driehoekige vlakken, die in een
punt in de nok samenkomen.

Plaatmateriaal: Bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd wordt, zoals hout
(triplex en multiplex), kunststof (bijvoorbeeld trespa) of staal (vlak of met pro-
fiel) meestal ten behoeve van gevelbekleding.

Plint: Een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van
een gebouw.

Profiel: Omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld kozijn) of een
doorsnede daarvan.

Profilering: Aangebrachte vorm en maatvoering van profiel.

Portiek: Gemeenschappelijke trappenhuis en/of een terugspringende ruimte
voor de straat-of toegangsdeur.

R
Raamdorpel: Horizontal stenen element onder de onderdorpel van een hou-
ten kozijn, dat ervoor zorgt dat water onder het kozijn buiten het muurvlak
wordt afgevoerd.

Raamhout: Hout waaruit ramen vervaardigd worden of omlijsting waarbinnen
het paneel van een deur of beschot wordt ingesloten. Ook wel draaiende of
schuivende delen van kozijn/post.

Referentiekader: Het geheel van waarden en normen binnen een bepaalde
groep waarnaar verwezen kan worden.

Renovatie: Vernieuwing.
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Respecteren: Met eerbied behandelen, eerbiedigen, waarderen.
Rijenwoningen: Geschakelde eengezinswoningen in een rij.

Rijtjeshuis: Huis als onderdeel van een reeks aaneengebouwde, gelijkende
woningen.

Risaliet: Gevelvoorsprong, vooruitspringende partij van een bouwlichaam,
messtal in het midden of op de hoeken

Ritmiek: Regelmatige herhaling.

Rollaag: Een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop gemetselde
stenen. Horizontale of gebogen rij stenen of betonbalk boven een gevelope-
ning of aan de bovenzijde van een gemetselde wand.

Rooilijn: Lijn die in het bestemmingsplan of bouwverordening aangeeft waar-
binnen gebouwd mag worden.

S
Schilddak: Dak met vier hellende vlakken waarvan twee grote en twee kleine
vlakken.

Schuur: Bijgebouw ten behoeve van opslag.

Slagenlandschap: Een landschap met langgerekte ontginningslinten met
haaks daarop een stelsel van smalle kavels gescheiden door afwateringsslo-
ten.

Situering: Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving.

Speklaag: Lichte natuurstenen band als afwisseling in baksteenmetselwerk,
doorgaans van Brabantse arduin, later ook van zandsteen.

Spiegel: Gedeelte, gedekt met dakpannen, in een dakvlak van een stolp die
voor het overige met riet is afgedekt.

Straatzijde: De zijde van een gebouw die is toegekeerd naar de weg of naar
openbaar groen.

Stijl: 1. Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een
bepaalde stroming.

2. Kolomvormige draagconstructie (bij stolpboerderij).

T
Tactiel: Met de tastzin verbonden.

Tent-, punt- of piramidedak: Dak gevormd door vier driehoekige dakschil-
den die in één punt bijeenkomen.

Textuur: De waarneembare (voelbare) structuur van een materiaal (bij metsel-
werk dus de oneffenheden van de steen en het voegwerk).

Traditioneel: Gebouwd volgens oude gewoonten.

Trendsetter: Een klein bouwplan dat als standaard voor een bepaalde straat
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of bij een bepaald bouwblok is aangewezen door de welstandscommissie,
met als doel het bewaren van de samenhang en de ritmiek van het straat-
beeld waar dit van belang is voor de ruimtelijke kwaliteit. 

Tympaan: Driehoekig of segmentvormige bekroning van een (klassiek)
gebouw of van een onderdeel daarvan.

U
Uitbouw: Een gebouw dat als vergroting van een staande ruimte is gebouwd
aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan wor-
den van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is
aan het hoofdgebouw.

V
Verdieping: Bouwlaag.

Vliering: Bergruimte in de nok van een kapconstructie.

Volant: Strook stof als afronding en versiering van zonnescherm of markies.

Voorgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen.

Voorgevelrooilijn: Voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestemmingsplan dan
wel de gemeentelijke bouwverordening.

Voorkant: 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.

W
Weg: Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994.

Windveer: Plank bevestigd langs de kanten van een met riet of pannen
gedekt dak ter afdekking van de voorrand. Worden soms aan de bovenzijde
over elkaar gekeept. 

Woning: Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting
van één afzonderlijke huishouding.

Wolfdak/wolfeinden: Schilddak met aan voorzijde kleiner dakvlak als aan
achterzijde, specifiek voor boerderijen.

Z
Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een symmetrisch pro-
fiel.

Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een bouw-
werk tot aan de perceelsgrenzen.

Zijkant: De zijgevel, het zij-erf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw.
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