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Stroomschema	welstand

EEN CULTUURHISTORISCH
GEBOUW OF ENSEMBLE
monument
beeldbepalend pand
ensemble of gevelwand

Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouw-
werk en gelden er welstandscriteria?

In andere gevallen

In andere gevallen

Ga verder met

In andere gevallen

In andere gevallen

Criteria voor Erfgoed
Roosendaal heeft een rijke historie. Diverse panden zijn aangewezen als 
monument of beeldbepalend pand. Daarnaast zijn er ensembles zoals ge-
meentelijke gevelwanden. Eventuele veranderingen aan deze gebouwen 
en ensembles vragen om een zorgvuldige aanpak. Hiervoor staan aparte 
regels in hoofdstuk 4.

Sommige objecten zijn vergunningvrij en worden 
niet preventief aan redelijke eisen van welstand 
getoetst. Daarnaast zijn enkele gebieden wel-
standsvrij. Zie hiervoor de niveaukaart in hoofd-
stuk 3 of vraag het aan de gemeente.

Criteria voor veel voorkomende (bescheiden) objecten
Binnen bepaalde grenzen zijn bepaalde objecten vergunningvrij. Deze 
vergunningvrije bouwwerken worden niet preventief getoetst, maar te-
gen eventuele excessen kan wel achteraf worden opgetreden. Informatie 
over vergunningvrij bouwen kunt u onder meer verkrijgen bij gemeente 
en rijksoverheid.
Voor vergunningplichtige bouwwerken bij en wijzigingen van bestaande 
panden zijn in hoofdstuk 2  eenvoudige criteria opgenomen, waarmee snel 
uitsluitsel te geven is binnen welke grenzen het plan in ieder geval aan re-
delijke eisen van welstand voldoet. Objecten worden in Roosendaal alleen 
preventief getoetst als ze aan een voorkant worden geplaatst.
Plannen die niet passen binnen de objectcriteria zijn niet per definitie in 
strijd met redelijke eisen van welstand. Of ze alsnog voldoen, wordt be-
zien aan de hand van de gebiedscriteria of de algemene criteria.

Criteria voor grotere plannen
Grotere plannen worden beoordeeld aan de hand van de criteria in hoofd-
stuk 3. Aan de hand van de bebouwingstypologie is de gemeente verdeeld 
in gebieden. Hiervoor zijn uitgangspunten en welstandscriteria opgesteld, 
waarmee de ontwerper rekening moet houden.

Procedure voor afwijkende plannen
Voor plannen die de bestaande structuur doorbreken of in hun architec-
tuur afwijken van de omgeving kunnen de eerder genoemde criteria on-
toereikend zijn. Soms kunnen deze plannen met de algemene criteria 
worden beoordeeld, in andere gevallen zal een nieuw welstandskader no-
dig zijn, zoals een beeldkwaliteitplan of een welstandsparagraaf met aan-
vullende welstandscriteria. Zie hiervoor de toelichting in hoofdstuk 1.

EEN OBJECT
aanbouw
bijgebouw
kozijn- of gevelwijziging
dakkapel
dakopbouw
erfafscheiding
rolluik
reclame

EEN GROTER PLAN
Een groter plan voor (ver)bouw 
dat past in de structuur en de 
architectuur van het betreffende 
gebied, zoals een (dorps)cen-
trum, lint, woongebied, bedrij-
venterrein of het buitengebied

EEN AFWIJKEND PLAN
Afwijkend van de gebiedsstruc-
tuur of architectuur
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INLEIDING Hoofdstuk 1

	 	De	gemeente	Roosendaal	heeft	sinds	2004	een	welstandsnota	zoals	aange-
geven	in	de	Woningwet.	Deze	nota	is	in	2008	geactualiseerd.	Met	de	herzie-
ning	van	2013	wil	de	gemeente	het	welstandsbeleid	wederom	actualiseren	en	
versoepelen.

 Uitgangspunten
	 	Uitgangspunt	bij	het	opstellen	van	deze	nota	is	te	komen	tot	kort	en	krachtig	
beleid.	Eenvoud	staat	voorop.	De	nota	moet	zowel	voor	de	gemeente	als	voor	
de	burger	simpel	in	gebruik	zijn.

	 	Het	bestuur	gaat	uit	van	de	verantwoordelijkheid	van	de	burger,	die	voldoende	
ruimte	moet	hebben	voor	eigen	initiatief.	Tegelijkertijd	leeft	de	wens	enige	grip	
te	houden	op	de	gebieden	die	het	gezicht	van	de	gemeente	bepalen.	Zonder	
welstand	zou	de	gemeente	geen	middelen	hebben	om	te	sturen	op	het	uiterlijk	
van	de	gebouwen.	Tegen	deze	achtergrond	is	een	welstandsnota	opgesteld.

	 		In	voorliggende	nota	wordt	een	groot	deel	van	de	gemeente	minimaal	getoetst	
op	welstand.	Het	doel	is	in	deze	gebieden	slechts	het	voorkomen	van	exces-
sen.	 In	de	meeste	woongebieden,	groen	en	parken	stelt	de	gemeente	zich	
wat	welstand	betreft	zeer	terughoudend	op	en	laat	veel	ruimte	voor	particulier	
initiatief.	Daarnaast	zijn	diverse	bedrijventerreinen	gezien	hun	ligging	volledig	
welstandsvrij.

	 	In	de	kernen,	enkele	 linten,	vroege	uitbreidingen	en	het	buitengebied	 is	het	
redelijk	om	welstand	in	te	zetten	vanwege	het	belang	voor	het	aanzien	van	de	
gemeente.	Dit	geldt	ook	voor	erfgoed	in	en	bovengemiddeld	zichtbare	delen	
van de gebieden, zoals langs spoor en snelweg, waar verder weinig welstand-
seisen gelden.

 Gebruik van de nota
	 	De	welstandsnota	 is	niet	bedoeld	als	 leesboek,	maar	een	naslagwerk;	een	
beleidskader	waaraan	getoetst	wordt.	De	nota	bevat	 verschillende	beoor-
delingskaders.	De	 verschillende	hoofdstukken	bevatten	de	 criteria,	 die	de	
gemeente	hanteert	bij	de	beoordeling	van	bouwplannen.	Wie	wil	weten	welke	
criteria	op	een	aanvraag	van	 toepassing	zijn,	doorloopt	het	hiernaast	afge-
beelde	stroomschema.	In	het	straatnamenregister	(bijlage	1)	is	aangegeven	in	
welk gebied een straat valt.

 Redelijke eisen van welstand
	 	Volgens	de	wet	moet	een	bouwplan	voldoen	aan	redelijke	eisen	van	welstand,	
tenzij	de	gemeente	van	oordeel	is	dat	in	afwijking	hiervan	de	vergunning	toch	
moet	worden	verleend.	Deze	redelijke	eisen	van	welstand	betreffen	het	bouw-
werk	op	zichzelf	en	in	zijn	omgeving.	In	voorliggende	nota	is	dit	vertaald	in	een	
nadruk	op	de	beleving	van	de	bebouwing	vanuit	de	openbare	ruimte	en	het	
landschap.	Bouwdelen	in	het	zicht	zijn	belangrijker	voor	het	algemeen	belang	
dan	bouwdelen	die	aan	het	oog	onttrokken	zijn.

	 	De	gemeente	heeft	 in	het	welstandsbeleid	met	name	het	algemeen	belang	
op	het	oog.	 In	de	beschrijvingen	en	criteria	wordt	daarom	 in	 ieder	geval	de	
invloed	van	een	plan	op	het	straatbeeld	en	het	aanzien	van	de	gemeente	als	
geheel	gewogen.	Naarmate	een	plan	meer	invloed	heeft	op	de	identiteit	van	
de	gemeente	zullen	er	meer	aspecten	worden	betrokken	bij	de	beoordeling	en	
zal er zo nodig zorgvuldiger worden gewogen.
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 Gebieden en objecten
	 	De	welstandsnota	maakt	onderscheid	in	gebieden	en	objecten.	Met	de	nieuwe	
nota	is	het	aantal	gebieden	en	objecten	sterk	gereduceerd.	De	gebieden	vor-
men	de	kern	van	het	welstandsbeleid.	De	gemeente	is	verdeeld	in	gebieden	
met	een	eigen	 identiteit	zoals	 linten,	woonwijken	en	bedrijventerreinen.	Van	
deze	gebieden	is	het	ruimtelijk	en	architectonisch	beeld	beschreven,	gevolgd	
door	een	waardering	en	een	verwachting	over	eventuele	veranderingen.	Deze	
bepalen	de	uitgangspunten	voor	de	welstandstoets.	De	welstandscriteria	zijn	
te	zien	als	een	uitwerking	van	de	algemene	criteria,	die	de	voor	een	bouwplan	
gewenste	eigenschappen	beschrijven.

	 	Net	als	te	onderscheiden	gebieden	zijn	er	bescheiden	objecten,	die	zich	lenen	
voor	vereenvoudigde	toetsing.	Voorbeelden	daarvan	zijn	bijgebouwen	bij	en	
dakkapellen	op	een	woning.	Voor	dit	soort	plannen	zijn	zo	eenduidig	en	meet-
baar	mogelijke	criteria	opgenomen,	die	de	planindiener	vooraf	een	grote	mate	
van	duidelijkheid	geven	over	de	uitkomst	van	de	toetsing.

 Afwijkende plannen
	 	De	criteria	voor	gebieden	en	objecten	gaan	uit	van	de	aanwezige	kwaliteit	en	
geven	richtlijnen	voor	veranderingen,	die	redelijkerwijs	passen	in	hun	omge-
ving.	Het	kan	voorkomen	dat	een	bouwwerk	of	een	plan	door	zijn	aard	of	
omvang	sterk	afwijkt	van	zijn	omgeving,	dit	kan	zowel	positief	als	negatief.	
In	dat	geval	zijn	de	object-	en	gebiedscriteria	ontoereikend	en	kan	er	bij	de	
beoordeling	gebruik	worden	gemaakt	van	algemene	criteria,	een	aanvullend	
beleidskader	of	in	uitzonderlijke	gevallen	de	criteria	voor	excessen.

 Algemene criteria
		 	De	algemene	welstandscriteria	richten	zich	op	het	vakmanschap.	In	bijzondere	
situaties	wanneer	de	gebiedsgerichte	en	de	objectgerichte	welstandscriteria	
ontoereikend	zijn,	kan	het	nodig	zijn	expliciet	terug	te	grijpen	op	de	algemene	
welstandscriteria.	Dit	kan	het	geval	zijn	als	een	bouwplan	past	binnen	de	cri-
teria	voor	objecten	of	gebieden	en	toch	duidelijk	onder	de	maat	blijft	of	als	het	
afwijkt	van	de	omgeving	maar	door	bijzondere	schoonheid	wél	aan	redelijke	
eisen van welstand voldoet.

•	 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.

•	 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	de	omgeving	groter	is.

•	 Betekenissen	van	vormen	in	sociaal-culturele	context
	 	Van	een	bouwwerk	dat	voldoet	aan	 redelijke	eisen	van	welstand	mag	wor-
den	verwacht	dat	verwijzingen	en	associaties	zorgvuldig	worden	gebruikt	en	
uitgewerkt,	zodat	er	concepten	en	vormen	ontstaan	die	bruikbaar	zijn	 in	de	
bestaande	maatschappelijke	realiteit.
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•	 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.

•	 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.	

•	 Materiaal,	textuur,	kleur	en	licht
	 	Van	een	bouwwerk	dat	voldoet	aan	redelijke	eisen	van	welstand	mag	worden	
verwacht	dat	materiaal,	textuur,	kleur	en	licht	het	karakter	van	het	bouwwerk	
zelf	ondersteunen	en	de	ruimtelijke	samenhang	met	de	omgeving	of	de	te	ver-
wachten	ontwikkeling	daarvan	duidelijk	maken.

	 Aanvullend	beleid	grote	projecten
		 	De	welstandsnota	bevat	geen	criteria	voor	grotere	nieuwbouwplannen	en	her-
ontwikkelingsprojecten,	die	de	bestaande	ruimtelijke	structuur	en	karakteris-
tiek	doorbreken.	Terwijl	deze	wel	een	bijzondere	 inzet	vereisen.	Dergelijke	
welstandscriteria kunnen niet worden opgesteld zonder dat er een concreet 
stedenbouwkundig	plan,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	een	beeldkwaliteitplan,	
aan ten grondslag ligt.

	 	Het	opstellen	van	welstandscriteria	voor	(her)ontwikkelingsprojecten	kan	een	
onderdeel	zijn	van	de	stedenbouwkundige	planvoorbereiding.	De	criteria	wor-
den	in	dat	geval	opgesteld	door	de	gemeente,	al	dan	niet	in	overleg	met	de	
welstandscommissie.	De	gemeenteraad	stelt	de	welstandscriteria	vervolgens	
vast ter aanvulling op de welstandsnota, waarbij de inspraak gekoppeld kan 
worden aan de inspraakregeling bij de stedenbouwkundige planvoorbereiding.

	 	Dit	aanvullende	beleid	is,	mits	het	door	de	raad	is	vastgesteld	als	welstands-
beleid,	van	toepassing	tijdens	de	ontwikkeling	van	het	betreffende	gebied.

	 Excessen
	 	Van	een	exces	is	sprake	als	het	uiterlijk	van	een	bouwwerk	sterk	afwijkt	van	
en	afbreuk	doet	aan	de	omgeving.	Ook	plannen	die	niet	preventief	worden	
getoetst	moeten	passen	in	het	beeld	van	de	gemeente.	De	burger	heeft	vrij-
heid	binnen	de	structuur	en	architectuur	van	het	bestaande	gebied.

	 	De	initiatiefnemer	zal	redelijkerwijs	moeten	aansluiten	op	wat	in	de	omgeving	
gebruikelijk	 is	 (uitgezonderd	bouwwerken	 in	gebieden,	die	expliciet	als	wel-
standsvrij	zijn	aangewezen).	Daarbij	geldt,	dat	er	eerder	sprake	is	van	strijdig-
heid	naarmate	een	bouwwerk	meer	zichtbaar	 is	vanuit	de	openbare	 ruimte.	
Een	aanbouw	aan	de	achterzijde	van	een	woning	in	een	bouwblok	is	minder	
van	invloed	op	het	aanzien	van	de	gemeente	dan	een	aanbouw	aan	de	zijge-
vel	van	een	vrijstaande	woning	aan	een	doorgaande	route.	Ook	is	er	eerder	
sprake	van	een	exces	bij	cultureel	erfgoed.	Volgens	de	wet	moeten	de	criteria	
voor	het	beoordelen	op	excessen	 in	de	welstandsnota	zijn	opgenomen.	De	
hier	opgenomen	criteria	zijn	niet	bedoeld	om	de	plaatsing	van	een	bouwwerk	
tegen te gaan.

	 	De	gemeente	hanteert	bij	het	toepassen	van	deze	excessenregeling	het	crite-
rium,	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	kwali-
teit	van	een	gebied.	Vaak	heeft	dit	betrekking	op:
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•	 Het	visueel	of	fysiek	afsluiten	van	een	bouwwerk	voor	zijn	omgeving
		 	De	plaatsing	van	een	schuur	of	hoge	schutting	voor	de	voorgevel	of	het	dicht-
timmeren	van	gevel	openingen	kan	het	zicht	op	een	bouwwerk	hinderen.

•	 Het	ontkennen	of	vernietigen	van	architectonische	bijzonderheden	
		 	Aanpassingen	aan	een	bouwwerk	kunnen	de	architectonische	bijzonderheden	
van	een	pand	zodanig	beschadigen	dat	het	in	strijd	is	met	redelijke	eisen	van	
welstand.	Een	 toegevoegd	wezensvreemd	element	dat	de	architectuur	van	
een	pand	ontkent,	kan	het	oorspronkelijk	karakter	van	een	bouwwerk	(deels)	
teniet	doen,	net	als	achterstallig	onderhoud	aan	de	buitenzijde	van	een	bouw-
werk.	Van	een	andere	orde	zijn	bouwwerken	die	door	een	calamiteit	geheel	
of	gedeeltelijk	onherstelbaar	zijn	beschadigd.	Het	in	stand	laten	van	dit	soort	
objecten	kan	een	exces	zijn.

•	 Armoedig	materiaalgebruik
		 	Omdat	materialen	die	niet	geschikt	zijn	als	bouwmateriaal	kunnen	leiden	tot	
een	armoedige	en	ook	gevaarlijke	situaties,	kan	de	gemeente	op	basis	van	
welstand	verlangen	dat	een	ander	materiaal	wordt	gebruikt.

•	 Felle	of	contrasterende	kleuren
	 	Felle	kleuren	of	kleuren	die	contrasteren	met	de	directe	omgeving,	kunnen	
leiden	tot	een	onrustig	beeld	en	zijn	daarom	welstandshalve	ongewenst.

•	 Te	opdringerige	reclames
	 	Een	veelheid	of	hinderlijk	in	het	oog	springende	reclame	kan	een	exces	zijn.		
Of	er	daadwerkelijk	sprake	is	van	een	exces	is	onder	andere	afhankelijk	van	
de	ligging	en	de	omvang	van	het	gebouw.

•	 	Een	te	grove	inbreuk	op	wat	in	de	omgeving	gebruikelijk	is
	 	Een	gevel	kan	door	een	veelvoud	van	kleine	toegevoegde	elementen	te	veel	
uit	de	toon	vallen.	Daarnaast	kunnen	een	of	meerdere	nieuwe	gebouwen	de	
samenhang	 in	een	gebied	verstoren	doordat	de	kenmerken	hiervan	 teveel	
afwijken van wat gebruikelijk is.

	 	Aan	de	hand	van	de	gebiedsgerichte	welstandscriteria	kan	bekeken	worden	
wat	redelijkerwijs	verwacht	kan	worden	van	een	nieuw	gebouw.	Voor	de	soe-
pele	welstandsgebieden	worden	deze	criteria	wat	ruimhartiger	geïnterpreteerd,	
in	de	gewone	en	bijzondere	gebieden	juist	wat	preciezer.	Bij	de	beoordeling	of	
een	object	al	dan	niet	een	exces	is,	wordt	hiermee	rekening	gehouden.

 Leeswijzer
	 	Hoofdstuk	2	bevat	criteria	voor	veel	voorkomende	objecten	als	dakkapellen.
	 						In	hoofdstuk	3	wordt	voor	de	gebieden	in	de	gemeente	aangegeven	op	welke	
wijze	het	vakmanschap	zou	moeten	worden	 ingevuld.	De	beschrijvingen	en	
criteria	geven	aan	welke	eigenschappen	wenselijk	zijn	en	dienen	als	agenda	
voor	de	beoordeling	door	de	welstandscommissie.

	 	Hoofdstuk	4	bevat	algemene	uitgangspunten	voor	de	behandeling	van	plan-
nen	in	beschermde	gezichten	en	binnen	de	invloedssfeer	van	monumenten.

		 	In	de	bijlage	is	een	register	van	straatnamen	met	een	verwijzing	naar	de	betref-
fende	gebiedsbeschrijving(en)	opgenomen.

	 	De	 in	de	nota	opgenomen	 foto’s	zijn	 te	zien	als	 illustratie	bij	de	gebiedsbe-
schrijving	(dus	niet	als	afbeelding	van	de	gewenste	eigenschappen).



Welstandsnota Roosendaal 2013, pagina 9

WELSTANDSCRITERIA OBJECTEN

	 	De	gemeente	streeft	ernaar	veel	voorkomende	bescheiden	objecten	snel	 te	
beoordelen	om	zo	de	burger	tegemoet	te	komen.	Het	gaat	daarbij	om	relatief	
eenvoudige	en	meetbare	criteria,	die	de	planindiener	vooraf	zo	veel	mogelijk	
duidelijkheid	geven.	Objectcriteria	zijn	opgesteld	voor	aanbouwen,	bijgebou-
wen,	kozijn-	en	gevelwijzigingen,	dakkapellen,	dakopbouwen,	erfafscheidin-
gen,	rolluiken	en	reclame.

 Vergunning
	 	De	bovengenoemde	bouwwerken	zijn	deels	vergunningvrij	binnen	bepaalde	
randvoorwaarden.	Dat	betekent	dat	een	deel	van	deze	plannen	niet	vooraf	
wordt getoetst aan redelijke eisen van welstand. Indien een bouwwerk niet 
vergunningvrij	is,	is	een	welstandstoets	nodig.	In	dit	geval	treedt	het	bestem-
mingsplan	 in	eerste	 instantie	 regelend	op	 (en	prevaleert)	 voor	wat	 betreft	
plaatsing,	 rooilijnen	en	maximale	afmetingen.	Als	het	 ruimtelijk	kader	geen	
bezwaar	oplevert,	wordt	het	bouwplan	getoetst	aan	de	objectcriteria.	Voldoet	
het	bouwplan	niet	aan	deze	criteria	of	is	er	sprake	van	een	bijzondere	situatie	
waarbij	twijfel	bestaat	aan	de	toepasbaarheid	van	de	criteria,	dan	wordt	bij	de	
beoordeling	van	het	bouwplan	tevens	gebruik	maakt	van	de	gebiedscriteria	en	
algemene	criteria.

 Herhalingsplan
	 	Een	herhalingsplan	is	een	plan,	dat	in	vergelijkbare	situaties	als	uitgangspunt	
gehanteerd	kan	worden.	Ook	als	deze	enigszins	afwijkt	van	de	criteria	op	de	
volgende	bladzijden.	Niet	ieder	bouwwerk	is	automatisch	een	herhalingsplan.	
Een	eerder	op	dezelfde	woning	of	hetzelfde	bouwblok	goedgekeurd	plan	is	dit	
in	de	regel	wel.	Ook	een	oorspronkelijke	optie	voldoet	aan	redelijke	eisen	van	
welstand.	Een	herhalingsplan	is	van	toepassing	op	een	bouwblok,	cluster	of	
een groter gebied.

 Voor- en achterkant
	 	Bij	de	criteria	is	er	onderscheid	in	de	voor-	en	de	achterkant	van	bouwwerken.
  
	 	Onder	voorkant	wordt	 ten	eerste	verstaan	het	voorerf	 (met	 inbegrip	van	de	
eerste	meter	achter	de	voorgevellijn),	de	voorgevel	en	het	dakvlak	aan	de	
voorzijde	van	een	gebouw	en	ten	tweede	het	zijerf,	de	zijgevel	en	het	dakvlak	
aan	de	zijkant	van	een	gebouw	voor	zover	die	zijde	(zijdelings)	gekeerd	is	naar	
openbaar toegankelijk gebied.

   
	 	Onder	achterkant	wordt	ten	eerste	verstaan	het	achtererf,	de	achtergevel	en	
het	dakvlak	aan	de	achterzijde	van	een	gebouw	en	ten	tweede	het	zijerf,	de	
zijgevel	en	het	dakvlak	aan	de	zijkant	van	een	gebouw	voor	zover	die	zijde	
(zijdelings)	niet	gekeerd	is	naar	openbaar	toegankelijk	gebied.

Hoofdstuk 2

hoofdgebouw
achterkant
voorkant

weg
stoep en achterpad
groen
water

Erf

Openbaar toegankelijk gebied
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	 	Een	 aanbouw	 is	 een	 bijbehorend	 bouwwerk	 dat	 aan	 het	 hoofdgebouw	 is	
gekoppeld.	Het	 is	grondgebonden	 toevoeging	van	één	bouwlaag	aan	een	
gebouw	zoals	een	erker,	serre	of	garage.	Het	bestemmingsplan	treedt	in	eer-
ste instantie regelend op en prevaleert voor wat betreft de plaatsing, rooilijnen 
en	maximale	afmetingen.

 Beoordeling
	 	Een	aanbouw	voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan de onderstaan-
de	criteria	wordt	voldaan,	waarbij	kleine	afwijkingen	denkbaar	zijn	om	herha-
lingsplannen	mogelijk	te	maken.	Voldoet	het	plan	hier	niet	aan	of	is	er	twijfel	
aan	de	toepasbaarheid	daarvan	zoals	bij	monumenten	en	ander	erfgoed,	dan	
wordt	bij	de	beoordeling	ook	gebruik	gemaakt	van	gebiedscriteria	en	eventuele	
andere criteria. 

 Basiscriteria
	 	Aanbouwen	in	soepel	welstandsgebied	worden	beoordeeld	aan	de	hand	van	
onderstaande	criteria:

•		aanbouwen	zijn	ondergeschikte	toevoegingen	aan	het	hoofdgebouw
•	 	vormgeven	in	één	bouwlaag	met	een	rechthoekige	plattegrond	of een op de 

situatie afgestemde plattegrond (bijvoorbeeld een schuine erfgrens)
•	 	materialen	en	kleuren	afstemmen	op	hoofdgebouw	of	uitvoeren	als	serre
•	 	bij	 tussenwoningen	een	overgang	 toepassen	door	bijvoorbeeld	een	gemet-
selde	muur	op	de	erfgrens

 Aanvullende criteria
	 	Voor	overige	gebieden	gelden	de	volgende	aanvullende	criteria:

 Plaatsing en aantal
•	 		aanbouw	direct	 tegen	de	hoofdmassa	plaatsen	of	een	bestaande	aanbouw	
vergroten	in	identieke	vormgeving

•	 	minstens	1,00	m	achter	de	voorgevelrooilijn	of	voor	de	voorgevellijn	en	op	
minstens	3,00	m	afstand	van	de	voorerfgrens

•	 	afstand	tot	zijerfgrens	minimaal	1,00	m	met	uitzondering	van	tussenwoningen
•	 	hoogstens	één	aanbouw	per	gevel

 Vorm en maat
•	 	vormgeving	afstemmen	op	oorspronkelijk	pand	met	een	bescheiden	detaille-
ring	zonder	nadrukkelijke	ornamenten,	boeiboorden	en	overstekken

•	 	overkapping	of	carport	met	maximaal	twee	zijden	tegen	gevels	hoofdgebouw	
en	minimaal	aan	twee	zijden	open

•	 	gevelgeleding	van	gevels	die	zichtbaar	zijn	vanaf	de	openbare	weg	afstem-
men	op	bestaande	woning,	met	uitzondering	van	overkappingen

•			plat	afdekken	of	aan	achterkanten	voorzien	van	een	eenvoudige	kap	of	ser-
redak

•	 	goothoogte	maximaal	0,30	m	boven	de	eerste	bouwlaag,	nokhoogte	maximal	
4,50	m

•	 	diepte	aan	voorgevel	hoogstens	1,50	m,	aan	overige	gevels	hoogstens	3,00	m
•	 	breedte	aan	zijgevel	 hoogstens	100%	van	de	oorspronkelijke	gevel
•	 maximaal	50%	van	het	oorspronkelijke	zij-	of	voorerf	bebouwen

Aanbouwen Object 1
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Bijgebouwen Object	2

	 	Een	bijgebouw	 is	een	bijbehorend	bouwwerk	dat	 los	van	het	hoofdgebouw	
staat.	Het	 is	een	grondgebonden	bouwwerk	van	 in	beginsel	één	bouwlaag,	
zoals	een	garage,	schuur	of	overkapping.	Het	bestemmingsplan	treedt	in	eer-
ste instantie regelend op en prevaleert voor wat betreft de plaatsing, rooilijnen 
en	maximale	afmetingen.

 Beoordeling
	 	Een	bijgebouw	voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan de onder-
staande	criteria	wordt	voldaan,	waarbij	kleine	afwijkingen	denkbaar	zijn	om	
herhalingsplannen	mogelijk	te	maken.	Voldoet	het	plan	hier	niet	aan	of	 is	er	
twijfel	aan	de	 toepasbaarheid	daarvan	zoals	bij	monumenten	en	ander	erf-
goed,	dan	wordt	bij	de	beoordeling	ook	gebruik	gemaakt	van	gebiedscriteria	
en eventuele andere criteria.

 Basiscriteria
	 	Bijgebouwen	in	soepel	welstandsgebied	worden	beoordeeld	aan	de	hand	van	
onderstaande	criteria:

•	 	vormgeven	in	één	bouwlaag	met	een	rechthoekige	plattegrond	of een op de 
situatie afgestemde plattegrond (bijvoorbeeld een schuine erfgrens)

•	 	materialen	en	kleuren	afstemmen	op	hoofdgebouw	of	 tuinkarakter	 (bij	voor-
keur	metselwerk	en	hout	of	voor	kassen	glas)

 Aanvullende criteria
	 	Voor	overige	gebieden	gelden	de	volgende	aanvullende	criteria:

 Plaatsing en aantal 
•	 minstens	1,00	m	achter	de	voorgevellijn
•	 	afstand	tot	de	perceelsgrens	minstens	1,00	m	of	integreren	in	erfafscheiding
•	 	bijgebouwen	op	minstens	2,00	m	plaatsen	van	gevels	hoofdgebouw	en	even-

tuele aanbouwen
•	 	per	erf	één	of	twee	bijgebouwen	(eventueel	te	vergroten	in	identieke	vormge-
ving)

 Vorm en maat
•	 vormgeving	is	bescheiden
•	 	overkapping	vrijstaand	en	minimaal	aan	twee	zijden	open
•			plat	afdekken	of	voorzien	van	een	eenvoudige	kap
•	 	bij	integratie	in	erfafscheiding	materialen	en	kleuren	gelijk	aan	erfafscheiding
•	 	goothoogte	maximaal	3,00	m
•	 aan	achterkanten	nok	mogelijk	met	een	maximale	hoogte	van	5,00	m
•	 oppervlak	hoogstens	50%	van	het	voor-,	zij-	of	achtererf	of:
	 -	aan	voorkanten	hoogstens	15	m2
	 -	aan	achterkanten	hoogstens	30	m2

Goed	geplaatst	bijgebouw	in	passende	
vormgeving,	materialen	en	kleuren
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Kozijn- en gevelwijzigingen Object	3

  Van	een	kozijn-	of	gevelwijziging	is	sprake	bij	het	veranderen	of	verplaatsen	
van	een	kozijn,	kozijninvulling,	luik	of	gevelpaneel.	Ook	het	verhogen	van	de	
gevel valt in deze categorie.

	 	De	opbouw	en	indeling	van	de	gevel	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	archi-
tectonische	vormgeving	van	het	gebouw	en	het	aanzicht	van	de	straat.	

 Beoordeling
	 	Een	kozijn-	of	gevelwijziging	voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan 

de onderstaande criteria wordt voldaan, waarbij kleine afwijkingen denkbaar 
zijn	om	herhalingsplannen	mogelijk	te	maken.	Voldoet	het	plan	hier	niet	aan	
of	is	er	twijfel	aan	de	toepasbaarheid	daarvan	zoals	bij	monumenten	en	ander	
erfgoed,	dan	wordt	bij	de	beoordeling	ook	gebruik	gemaakt	van	gebiedscriteria	
en eventuele andere criteria. 

 Basiscriteria
	 	Kozijn-	en	gevelwijzigingen	 in	soepel	welstandsgebied	worden	beoordeeld	
aan	de	hand	van	onderstaande	criteria:

•	 samenhang	straatwand	op	hoofdlijnen	behouden
•			materialen	en	kleuren	gelijk	aan	of	gelijkend	op	die	van	het	hoofdgebouw
•	 	profilering	kozijnen	monumenten	en	beeldbepalende	panden	blijft	gelijk
•	 	gevelverhogingen	in	beginsel	alleen	aan	achterkanten	en:
	 -	 	hoogte	tot	0,50	m	onder	de	nok	met	een	maximum	van	3,00	m	
	 -	 	gevelverhoging	uitvoeren	met	kap	of	op	hoofdgebouwen	van	één	bouwlaag	

eventueel	met	plat	dak
	 -	 	detaillering,	materiaal	en	kleur	van	de	verhoging	gelijk	aan	de	onderliggende	

gevel

 Aanvullende criteria
	 	Voor	de	overige	gebieden	gelden	de	volgende	aanvullende	criteria:

 Vorm en maat
•	 hoofdindeling	gelijk	aan	huidig	of	oorspronkelijk kozijn
•	 	vormgeving	bij	beeldbepalende	panden	en	monumenten gelijk	aan	de	archi-
tectuur	en	het	tijdsbeeld	van	de	oorspronkelijke	gevel,	indeling	en	detaillering

Bestaande	indeling	gerespecteerd	bij	
wijziging

Het	kozijn	zit	in	het	midden,	het	metsel-
werk eromheen is de gevel

≤ 2,00 m

≤ 3,30 m

0,90 - 1,20 m 2,00 - 
2,50 m

≤ 5,00 m
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Dakkapellen Object	4

	 	Een	 dakkapel	 is	 een	 bescheiden	 uitbouw	 in	 de	 kap	 van	 een	 gebouw.	
Dakkapellen	kunnen	bepalend	zijn	voor	het	straatbeeld.

	 	Dakkapellen	moeten	een	ondergeschikte	toevoeging	zijn	aan	een	dakvlak.	Bij	
meerdere	dakkapellen	op	één	doorgaand	dakvlak	streeft	de	gemeente	naar	
een	herhaling	van	uniforme	exemplaren	en	een	regelmatige	rangschikking	op	
een	horizontale	lijn.

 Beoordeling
	 	Een	dakkapel	voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan de onderstaan-
de	criteria	wordt	voldaan,	waarbij	kleine	afwijkingen	denkbaar	zijn	om	herha-
lingsplannen	mogelijk	te	maken.	Voldoet	het	plan	hier	niet	aan	of	is	er	twijfel	
aan	de	toepasbaarheid	daarvan	zoals	bij	monumenten	en	ander	erfgoed,	dan	
wordt	bij	de	beoordeling	ook	gebruik	gemaakt	van	gebiedscriteria	en	eventuele	
andere criteria.

 Basiscriteria
	 	Dakkapellen	in	soepel	welstandsgebied	worden	beoordeeld	aan	de	hand	van	
onderstaande	criteria:

•				meerdere	dakkapellen	in	hetzelfde	bouwblok	regelmatig	rangschikken	op	hori-
zontale	lijn	(bovenlijn	aanhouden)

•	 aan	voorkanten	hoogstens	één	dakkapel	per	woning	per	dakvlak
•	 	breedte	aan	voorkanten	hoogstens	70%	van	het	dakvlak	met	een	maximum	
van	4,00	m

•	 	hoogte	tot	aan	bovenzijde	boeiboord	aan	voorkanten	maximaal	1,50	m	en	aan	
achterkanten	maximaal	1,75	m

•	 	minstens	0,50	m	dakvlak	rondom	de	dakkapel
•	 	dakkapellen	raken	de	gootlijn	als	dit	bijdraagt	aan	de	architectuur	van	de	gevel	

als onderdeel van de straatwand

 Aanvullende criteria
  Voor	de	overige	gebieden	gelden	de	volgende	aanvullende	criteria:

 Plaatsing en aantal
•	 tussen	0,50	en	1,00	m	dakvlak	onder	de	dakkapel
•	 in	een	mansardekap	aansluiten	op	de	knik	en	in	de	gootlijn	plaatsen
•	 bij	een	kap	over	twee	lagen	de	dakkapel	in	de	onderste	laag	plaatsen

 Vorm en maat
•	 	bescheiden	 detailleren	 zonder	 nadrukkelijke	 ornamenten,	 boeiboorden	en	

overstekken
•	 	plat	afdekken	of	aankappen	als	dit	passend	is	bij	de	architectuur	van	het	hoofd-

gebouw
•	 materialen	en	kleuren	afstemmen	op	(hoofd)gebouw
•	 	zijwangen	donker,	wit,	zinkgrijs	of	in	de	kleur	van	de	rest	van	de	dakkapel
•	 	voorvlak	grotendeels	invullen	met	glas	(dichte	panelen	zijn	ondergeschikt)
•	 	detaillering,	kleur,	materiaal	en	afmetingen	afstemmen	op	hoofdgebouw
•	 	hoogte	tot	aan	bovenzijde	boeiboord	aan	achterkanten	maximaal	1,75	m
•	 	breedte	aan	voorkanten	hoogstens	50%	van	het	dakvlak	met	een	maximum	
van	3,00	m

Dakkapel in mansardekap in onderste 
dakvlak	plaatsen	en	aansluiten	op	knik

Bij	schilddaken	de	kleinste	afstand	han-
teren voor de plaatsing in het dakvlak

Dakkapel is ondergeschikte toevoeging 
aan	dakvlak	(dus	niet	op	een	wolfseind)
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Dakopbouwen Object	5

	 	Een	dakopbouw	wordt	op	een	woning	geplaatst,	waarbij	een	nieuwe	ruimte	
ontstaat	of	een	bestaande	ruimte	wordt	vergroot.	Doel	van	een	dakopbouw	is	
de	lichttoetreding	te	verbeteren	en	het	bruikbaar	woonoppervlak	te	vergroten.

	 	Bij	meerdere	dakopbouwen	op	één	doorgaand	dakvlak	streeft	de	gemeente	
naar	een	herhaling	van	uniforme	exemplaren	en	een	regelmatige	rangschik-
king	op	een	horizontale	lijn.

 Beoordeling
	 	Een	dakopbouw	voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan de onder-
staande	criteria	wordt	voldaan,	waarbij	kleine	afwijkingen	denkbaar	zijn	om	
herhalingsplannen	mogelijk	te	maken.	Voldoet	het	plan	hier	niet	aan	of	 is	er	
twijfel	aan	de	 toepasbaarheid	daarvan	zoals	bij	monumenten	en	ander	erf-
goed,	dan	wordt	bij	de	beoordeling	ook	gebruik	gemaakt	van	gebiedscriteria	
en eventuele andere criteria.

 Basiscriteria
	 	Dakopbouwen	worden	beoordeeld	aan	de	hand	van	onderstaande	criteria:

 Plaatsing en aantal
•	 	het	hoofdgebouw	heeft	bij	voorkeur	minstens	twee	bouwlagen	en	een	plat	dak	
of	een	symmetrisch	zadeldak	van	maximaal	één	verdieping	hoog

•	 	op	samenhangende	rijwoningen	in	beginsel	aan	de	achterzijde	van	de	woning
•	 regelmatig	rangschikken	op	horizontale	lijn
•	 	op	platte	daken	bij	voorkeur	terugliggend	vanaf	de	voorgevel	of	integreren	in	

de voorgevel
•	 onderkant	kozijn	direct	aansluiten	op	het	dakvlak
•	 één	dakopbouw	per	woning
 
 Vorm en maat
•	 op	een	zadeldak:
	 -	 de	stahoogte	in	de	bestaande	ruimte	is	tussen	de	2,00	m	en	de	2,50	m
	 -	 de	goot	van	de	nokverhoging	gelijk	aan	de	daknok	of	lager
	 -	 	kozijn	tussen	0,90	en	1,20	m	hoog,	onderkant	direct	aansluiten	op	dakvlak
	 -	 hellingshoek	gelijk	aan	het	bestaande	dak
	 -	 nokverhoging	in	stijl	en	afwerking	gelijk	aan	het	hoofdgebouw
	 -	 op	tussenwoningen	over	de	gehele	breedte	van	de	woning	aanbrengen
•	 	op	een	plat	dak:
	 -	 hoogstens	één	bouwlaag	toevoegen	met	een	plat	dak	of	kap
	 -	 totale	hoogte	platte	dakopbouw	maximaal	3,30	m
	 -	 goothoogte	dakopbouw	met	kap	maximaal	2,00	m	en	nokhoogte	tot	5,00	m
	 -	 bij	rijwoningen	in	nokrichting,	vorm	en	maat	aansluiten	op	de	belendingen
	 -	 	dakopbouw	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	het	hoofdgebouw	of	juist	in	

contrast	met	het	hoofdgebouw	vormgeven
•	 	elementen	 in	de	dakopbouw	zoals	kozijnen	 in	een	 logische	verhouding	 tot	
elkaar	en	de	gevel	als	geheel	plaatsen

•	 beperk	de	toepassing	van	dichte	panelen	in	het	voorvlak

≤ 2,00 m

≤ 3,30 m

0,90 - 1,20 m 2,00 - 
2,50 m

≤ 5,00 m

≤ 2,00 m

≤ 3,30 m

0,90 - 1,20 m 2,00 - 
2,50 m

≤ 5,00 m

≤ 2,00 m

≤ 3,30 m

0,90 - 1,20 m 2,00 - 
2,50 m

≤ 5,00 m

Enkelzijdige	nokverhogingen	in	begin-
sel aan een achterkant plaatsen

Doorsnede	woning	met	enkelzijdige	
nokverhoging

Zijaanzicht	terugliggende	platte	dakop-
bouw	op	een	plat	dak

Vooraanzicht	dakopbouw	met	nok	
haaks op de gevel
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Erfafscheidingen Object	6

Een	erfafscheiding	in	de	vorm	van	een	
heg	is	vergunningvrij

	 	Een	erfafscheiding	is	bedoeld	om	het	erf	af	te	bakenen	van	een	buurerf	of	van	
de	openbare	weg.	Erfafscheidingen	aan	de	openbare	ruimte	zijn	van	invloed	
op	de	ruimtelijke	kwaliteit.	De	gemeente	streeft	ernaar	een	rommelige	indruk	
door	een	te	grote	verscheidenheid	aan	erfafscheidingen	te	voorkomen.

 Beoordeling
	 	Een	erfafscheiding	voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan de onder-
staande	criteria	wordt	voldaan,	waarbij	kleine	afwijkingen	denkbaar	zijn	om	
herhalingsplannen	mogelijk	te	maken.	Voldoet	het	plan	hier	niet	aan	of	 is	er	
twijfel	aan	de	 toepasbaarheid	daarvan	zoals	bij	monumenten	en	ander	erf-
goed,	dan	wordt	bij	de	beoordeling	ook	gebruik	gemaakt	van	gebiedscriteria	
en eventuele andere criteria.

 Basiscriteria
	 	Erfafscheidingen	in	soepel	welstandsgebied	worden	beoordeeld	aan	de	hand	
van	onderstaande	criteria:

•	 	eenduidige	vormgeving	(geen	combinatie	van	diverse	vormen	en	materialen)
•	 	materialen	als	metselwerk,	hout	of	draadstaal	gebruiken	aansluitend	op	erf-
afscheiding	naastgelegen	percelen	(geen	gesloten	plaatmateriaal	toepassen	
zoals	profielplaten	of	betonpanelen)

 Aanvullende criteria
	 	Voor	de	overige	gebieden	gelden	de	volgende	aanvullende	criteria:

 Vorm en maat
•	 	terughoudend	in	kleur
•	 	voor	de	voorgevellijn	hoogte	maximaal	1,00	m
•	 achter	de	voorgevellijn	hoogte	maximaal	2,00	m
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Rolluiken Object	7

	 	Rolluiken	zijn	voorzieningen	om	gebouwen	te	beschermen.	Deze	voorzienin-
gen	kunnen	de	omgeving	een	 rommelig	of	onherbergzaam	aanzien	geven.	
Het plaatsen van rolluiken aan de binnenzijde van een pui is in veel gevallen 
vergunningvrij.

 Beoordeling
	 	Een	rolluik	voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan de onderstaande 
criteria	wordt	 voldaan,	waarbij	 kleine	afwijkingen	denkbaar	zijn	om	herha-
lingsplannen	mogelijk	te	maken.	Voldoet	het	plan	hier	niet	aan	of	is	er	twijfel	
aan	de	toepasbaarheid	daarvan	zoals	bij	monumenten	en	ander	erfgoed,	dan	
wordt	bij	de	beoordeling	ook	gebruik	gemaakt	van	gebiedscriteria	en	eventuele	
andere criteria.

 Basiscriteria
	 	Rolluiken	 in	soepel	welstandsgebied	worden	beoordeeld	aan	de	hand	van	
onderstaande	criteria:

•	 kleuren	zijn	ingetogen	of	afgestemd	op	de	gevel

 Aanvullende criteria
	 	Voor	de	overige	gebieden	gelden	de	volgende	aanvullende	criteria:

 Plaatsing
•	 	aan	de	binnenzijde	van	de	pui,	mits	voor	minstens	70%	bestaand	uit	glashel-

dere doorkijkopeningen
•	 	aan	de	buitenzijde	van	de	pui,	mits:
	 -	 voor	minstens	90%	bestaand	uit	glasheldere	doorkijkopeningen
	 -	 rolkasten,	geleidingen	en	rolhekken	in	de	gevel	worden	ingepast

Aan	de	binnenzijde	van	de	pui	voor	
minstens	70%	bestaand	uit	openingen

Aan	de	buitenzijde	van	de	pui	voor	min-
stens	90%	bestaand	uit	openingen
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Object	8Reclame

	 	Reclame	is	een	publieke	aanprijzing	van	een	bedrijf,	een	product	of	een	dienst.	
In	gebieden	met	commerciële	functies	is	reclame	op	zijn	plaats	en	kan	ze	de	
visuele	aantrekkingskracht	van	de	omgeving	verhogen.

 Grondslag
	 	Reclame	is	niet	toegestaan	als	deze	naar	het	oordeel	van	het	bevoegd	gezag	
ontsierend	is	voor	het	straatbeeld	of	afbreuk	doet	aan	de	kwaliteit	van	de	open-
bare	ruimte.	Voor	reclame	geldt	de	volgende	grondslag:

•	 	reclame	doet	geen	afbreuk	aan	het	straatbeeld,	gevelreclame	is	ondergeschikt	
aan	de	architectuur	van	het	gebouw

•	 	er	 is	een	 functionele	 relatie	met	een	 in	het	gebouw	of	op	het	erf	gevestigd	
bedrijf	of	maatschappelijke	instelling

•	 	voorzieningen	zoals	bevestigingsmateriaal	en	bekabeling	zoveel	mogelijk	aan	
het	oog	onttrekken

•	 	geen	mechanisch	bewegende	delen,	 lichtkranten	of	 lichtreclame	met	veran-
derlijk	of	intermitterend	licht

•	 niet	aanbrengen	op	bouwlagen	met	een	woonbestemming
•	 	uitvoeren	in	overeenstemming	met	de	basiscriteria	voor	soepel	welstandsge-
bied	en	de	basiscriteria	met	de	aanvullende	criteria	voor	overige	gebieden

 Beoordeling
	 	Reclame	voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan de onderstaande 
criteria	wordt	voldaan,	waarbij	kleine	afwijkingen	denkbaar	zijn	om	herhalings-
plannen	mogelijk	te	maken.	Voldoet	het	plan	hier	niet	aan	of	is	er	in	het	licht	
van	de	beschreven	grondslag	twijfel	aan	de	toepasbaarheid	daarvan	zoals	bij	
monumenten,	dan	wordt	bij	de	beoordeling	ook	gebruik	gemaakt	van	gebieds-
criteria en eventuele andere criteria.

 Basiscriteria
	 	Reclames	 in	soepel	welstandsgebied	worden	beoordeeld	aan	de	hand	van	
onderstaande	criteria:

•	 	alleen	reclame	voor	diensten	of	producten	die	in	het	pand	plaatsvinden	res-
pectievelijk	worden	verkocht

•	 	reclame	plaatsen	met	behoud	van	uitzicht	op	of	vanaf	de	openbare	ruimte
•	 	loodrecht	op,	of	evenwijdig	en	vlak	aan	de	gevel	op	bouwlagen	met	winkel-	of	
bedrijfsbestemming	(voorkom	hinder	voor	woningen	in	de	omgeving)

•	 	afstemmen	op	hoofdgebouw	en	architectuur	van	de	gevel	(bij	voorkeur	naams-
vermelding	uit	losse	letters),	kleuren	zijn	ingetogen

	 (zie	volgende	pagina	voor	aanvullende	criteria	overige	gebieden)
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 Aanvullende criteria voor overige gebieden
	 	Voor	de	overige	gebieden	gelden	de	volgende	aanvullende	criteria:

 Plaatsing en aantal
•	 	vrijstaande	reclame	in	principe	alleen	op	bedrijventerreinen	bij	de	entree	van	
het	erf	of	op	een	parkeerterrein	en	in	beperkte	mate	in	het	buitengebied

•	 	ondergeschikt	aan	gebouw,	op	bedrijventerrein	losse	letters	ook	bovendaks
•	 	hoogstens	één	vlakke	en	één	haakse	reclame	per	gevel	of	gebruiker
•	 	hoogstens	één	 losse	reclame	per	erf,	aantal	vlaggenmasten	afhankelijk	van	
grootte	van	het	pand	en	het	erf

•	 aanbrengen	per	pand	en	zoveel	als	mogelijk	beperken
•	 	in	winkelgebieden	hoogstens	één	vlag	per	4,00	m	gevellengte,	platte	reclame	
centreren	onder	de	raamdorpels	van	de	eerste	verdieping

•	 driehoeksborden	en	lichtmastreclames	alleen	aan	doorgaande	routes

 Vorm en maat
•	 vrijstaande	reclame	als	zelfstandig	element	vormgeven
•	 	onverlicht	of	aangelicht	(geen	bewegende	delen,	lichtkrant	of	veranderlijk	licht)
•	 	op	bedrijventerreinen	gezamenlijke	verwijzingsborden	uniform	vormgeven
•	 	vlakke	reclame	tot	een	breedte	van	70%	van	het	pand	of	de	luifel	en	maximaal	
0,75	m	hoog,	diepte	hoogstens	0,20	m

•	 haakse	reclame	hoogstens	1,00	m2
•	 lichtmastreclame	is	rechthoekig	en	de	maat	is	afhankelijk	van	hoogte	lichtmast	
•	 reclame	los	van	de	gevel	is	maximaal	1,00	m	breed	en	hoog
•	 	bij	bedrijven	in	bijvoorbeeld	woongebieden	is	tot	1,00	m2	reclame	mogelijk
•	 	vrijstaande	reclamezuil	is	maximaal	6,00	m	en	lager	dan	hoofdgebouw
•	 	afhankelijk	van	schaal	gebouw	en	omgeving	kan	de	maatvoering	afwijken
•			aan	of	bij	woningen	met	praktijk	aan	huis	in	totaal	hoogstens	0,50	m2	bestaan-
de	uit	naam-	en	beroepsaanduiding	(eventueel	aangelicht)

•	 	in	buitengebied	reclame	zoveel	mogelijk	beperken	en	afstemmen	op	omgeving
•	 reclame	op	sportterrein	is	onverlicht,	maximaal	1,20	m	hoog	en	op	veld	gericht

Object	8Reclame
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WELSTANDSCRITERIA GEBIEDEN

Een	belangrijke	pijler	van	de	welstandsnota	is	het	gebiedsgerichte	welstands-
beleid.	De	gebiedsgerichte	welstandscriteria	worden	gebruikt	voor	de	kleine	
en	middelgrote	bouwplannen,	die	de	bestaande	structuur	van	het	gebied	niet	
wezenlijk doorbreken.

Niveaus
Voor	elk	welstandsgebied	is	het	gewenste	welstandsniveau	aangegeven	om	
met	een	minimum	aan	regels	de	kwaliteit	van	de	omgeving	te	regelen.
Naast	enkele	welstandsvrije	gebieden,	waar	het	initiatief	volledig	bij	de	burger	
wordt	gelegd,	zijn	er	drie	niveaus	van	welstand	 te	onderscheiden:	soepel,	
gewoon en bijzonder.
Het grootste deel van de bebouwing ligt in een soepel welstandsgebied. In 
deze	gebieden	wordt	ruimte	geboden	voor	vernieuwing	en	experimenten.	De	
lichte	toetsing	beperkt	zich	tot	de	voorkanten	van	gebouwen	en	bouwwerken.
In	de	gewone	welstandsgebieden	ligt	de	lat	iets	hoger.	Bouwplannen	in	deze	
gebieden doen in principe geen afbreuk aan de basiskwaliteit van de openbare 
ruimte.	Dit	betekent	dat	bouwplannen	aan	achterkanten	vanwege	hun	beperk-
te	invloed	op	de	openbare	ruimte	veelal	soepeler	beoordeeld	kunnen	worden.
In bijzondere gebieden zoals de dorpskernen en enkele bebouwingslinten, is 
extra	inspanning	ten	behoeve	van	het	behoud	en	de	eventuele	versterking	van	
de	ruimtelijke	kwaliteit	gewenst.
Bij	nieuwbouw	zal	per	project	worden	bekeken	of	en	zo	ja,	in	welke	mate	wel-
stand wenselijk is.

Zichtlocaties	in	vrije	en	soepele	gebieden
Enkele	vrije	en	soepele	gebieden	bevatten	een	kleiner	vlak	met	een	hoger	
welstandsniveau.	Deze	vlakken	zijn	opgebouwd	uit	 indicatieve	 lijnen	 langs	
snelweg	of	spoor.	De	(delen	van	de)	bebouwing	die	vanaf	de	betreffende	route	
nadrukkelijk	zichtbaar	is,	valt	onder	dit	hogere	niveau.	Voor	de	welstandsvrije	
bedrijventerreinen	wordt	deze	bebouwing	alleen	op	reclame	getoetst.

Gebieden
Ter	ondersteuning	van	de	verschillende	niveaus	van	welstand	 is	een	aantal	
gebiedsbeschrijvingen	gemaakt.	Afhankelijk	van	het	gevraagde	niveau	van	
welstand	zijn	er	een	of	meerdere	gebieden	met	onderscheidende	karakteris-
tieken	beschreven.	Bijzondere	gebieden	zijn	dus	uitgebreider	beschreven	dan	
gebieden	met	een	gewone	of	soepele	welstandstoets.
Per	gebied	 is	naast	een	beschrijving	een	aantal	criteria	opgenomen.	Deze	
gebiedsgerichte	welstandscriteria	moeten	worden	gezien	als	de	gewenste	
eigenschappen	van	het	bouwplan.	De	welstandscriteria	zijn	onderverdeeld	in	
criteria	betreffende	de	relatie	met	de	omgeving	van	het	bouwwerk,	de	bouw-
massa,	de	architectonische	uitwerking,	materiaal	en	kleur.	Met	de	welstands-
criteria	kan	de	commissie	binnen	de	grenzen	van	het	bestemmingsplan	of	de	
beheersverordening	een	gewogen	oordeel	vormen.	In	aanvulling	op	de	tekst	
zijn	foto’s	opgenomen,	die	een	impressie	van	het	gebied	geven.

Aanvullend	beleid
Voor	enkele	gebieden	geldt	aanvullend	beleid,	zoals	een	beeldkwaliteitplan	of	
gevelwandstudie.	Deze	gebieden	zijn	op	de	kaart	omkaderd.

Hoofdstuk 3
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Niveaukaart
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Gebiedskaart
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Centrum Roosendaal Gebied 1

Het	historische	zwaartepunt	van	Roosendaal	 ligt	 rond	de	Markt	en	de	oude	
uitvalswegen	naar	Breda,	Zundert	en	Bergen	op	Zoom.	Het	stadshart	is	in	de	
loop	der	tijd	bebouwd	met	panden	van	wisselende	kwaliteit.	Naast	de	histori-
sche	bebouwing	staan	er	diverse	recentere	panden	en	complexen.	Het	gebied	
bestaat	onder	andere	uit	de	bebouwing	aan	(een	deel	van)	de	Kade,	Markt,	
Molenstraat,	Raadhuisstraat,	Domineestraat,	Nieuwe	Markt,	Laan	van	België	
en	Nispensestraat.
De	wegen	en	pleinen	worden	gevormd	door	vrijwel	aaneengesloten,	pandsge-
wijs opgebouwde straatwanden. De	rooilijn	van	de	bebouwing	volgt	de	weg	en	
heeft	kleine	verspringingen.	Bij	rijen	is	de	rooilijn	in	samenhang.	Bebouwing	is	
bij	voorkeur	georiënteerd	op	de	weg.	De	bebouwing	grenst	veelal	direct	aan	de	
openbare	ruimte.	Aan	en	in	de	omgeving	van	de	Markt	en	Nieuwe	Markt	bepa-
len	winkels	en	horeca	het	straatbeeld,	op	de	verdiepingen	wordt	gewoond.
De	historische	bebouwing	heeft	veelal	twee,	soms	drie,	lagen	met	variërende	
kappen	en	een	fijne	architectuur.	Een	deel	van	de	woonhuizen	is	in	de	loop	der	
tijd	meermaals	aangepast	en	gewijzigd.	De	gevels	van	de	begane	grond	zijn	
vaak	vervangen	door	winkelpuien,	die	soms	over	meerdere	panden	doorlopen	
en	met	hun	 luifels	de	oorspronkelijke	gevelbreedte	 laten	verdwijnen.	Enkele	
recentere	panden	zijn	niet	alleen	breder	maar	ook	hoger	en	soberder	in	archi-
tectonische	uitwerking	dan	de	rest	van	de	straatwand.
De	materialen	en	kleuren	zijn	 in	het	algemeen	 traditioneel.	Gevels zijn van 
baksteen,	soms	geverfd	of	gepleisterd	in	een	lichte	tint	en	de	kap	is	gedekt	met	
keramische	pannen	of	leien.	Kozijnen	zijn	gewoonlijk	uitgevoerd	in	geschilderd	
houtwerk.	De	begane	grondlaag	van	voorzieningen,	winkels	en	bedrijven	 is	
vaak	voorzien	van	panelen,	afwijkende	kleuren	en	reclame-uitingen.
Rond	de	Nieuwe	Markt	is	het	centrum	vernieuwd.	Dit	winkel-	en	woongebied	
heeft	een	grotere	maat	en	schaal	dan	het	oude	centrum.	De	gebouwen	zijn	
hoger	en	vormen	ook	hier	een	doorlopende	wand	met	winkels	in	de	plint.	Ook	
op	andere	plekken	komt	 recentere	bebouwing	met	een	grotere	schaal	voor,	
zoals	aan	de	Nieuwstraat	en	Kloosterstraat.	Historische	eigenschappen	zoals	
de	variatie	op	woningniveau	en	de	zorgvuldige	architectonische	uitwerking	zijn	
hier	veelal	niet	meer	herkenbaar.	Gebouwen	hebben	hier	meestal	meerdere	
lagen	met	een	plat	dak	en	een	eenvoudige	en	seriematige	uitwerking	en	detail-
lering.	Gevels	van	deze	bebouwing	bestaan	ook	uit	(bak)steen,	beton	en	glas.

Waarde
De	waarde	van	het	gebied	is	vooral	gelegen	in	het	afwisselende	beeld	van	de	
gegroeide	structuur	met	variërende	bebouwing	aan	stenige	straten.	Diverse	
panden	zijn	door	hun	vorm	en	positie	cultuurhistorisch	waardevol.	Een	deel	
hiervan	is	aangewezen	als	monument.

Aanvullend beleid
Bij	 de	 beoordeling	 van	 bouwplannen	 zijn	 de	 uitgangspunten	 van	 het	
Beeldkwaliteitsplan	Molenstraat	(2008)	en	Gevelstudie	Nieuwe	Markt	(2008)	
aanvullend van toepassing.

Uitgangspunten
Het	centrum	van	Roosendaal	 is	een	bijzonder	welstandsgebied.	Het	beleid	
is	gericht	op	het	behoud	van	de	aanwezige	historische	kwaliteiten,	zoals	het	
gegroeide	en	kleinschalige	karakter.	Variatie	zonder	verrommeling	is	uitgangs-
punt.	Bij	de	advisering	zal	onder	meer	aandacht	geschonken	worden	aan	de	
mate	van	afwisseling	en	 individualiteit	 in	de	massa	 in	combinatie	met	een	
terughoudende	vormgeving	en	traditioneel	gebruik	van	materialen	en	kleuren.
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Centrum Roosendaal Gebied 1

	 	In	het	vernieuwde	deel	is	het	beleid	gericht	op	behoud	van	het	afwisselende	
beeld zonder grote dissonanten tussen gebouwen. Hier wordt bij de advise-
ring	onder	meer	aandacht	geschonken	aan	het	behoud	van	samenhang	in	het	
afwisselende	straatbeeld	op	het	niveau	van	de	architectonische	uitwerking	en	
in	het	gebruik	van	materiaal	en	kleur.

 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

 Ligging
•	 	het	afwisselende	karakter	van	de	bebouwing	in	principe	behouden	en	verster-
ken,	waarbij	de	historische	panden	het	referentiepunt	vormen

•	 rooilijnen	zijn	bij	voorkeur	aaneengesloten	en	volgen	de	weg	of	het	plein
•	 gebouwen	staan	direct	aan	de	straat	of	het	plein
•	 hoofdgebouwen	oriënteren	op	de	belangrijkste	openbare	ruimte(n)
•	 	bijgebouwen	staan	achter	de	voorgevelrooilijn	en	bij	voorkeur	uit	het	zicht
•	 	expeditieruimten	en	opslag	spelen	een	onnadrukkelijke	rol	in	het	straatbeeld

	 Massa
•	 	de	bouwmassa	is	evenwichtig,	in	harmonie	met	het	stedelijke	karakter	van	het	
gebied	en	afgestemd	op	de	oorspronkelijke	bebouwingskenmerken	 (hoofd-
vorm	en	nokrichting)

•	 	gebouwen	zijn	individueel	en	afwisselend	en	hebben	een	eenvoudige	tot	gedif-
ferentieerde	opbouw	met	een	eenvoudige	rechthoekige	plattegrond

•	 	de	individuele	woning	binnen	een	rij	is	deel	van	het	geheel
•	 	gebouwen	hebben	bij	voorkeur	een	onderbouw	van	twee	of	drie	lagen	met	kap
•	 	de	nokrichting	is	evenwijdig	aan	of	staat	haaks	op	de	voorgevelrooilijn
•	 	de	entree	ligt	in	principe	aan	de	belangrijkste	openbare	ruimte
•	 	uitbreidingen	zoals	aanbouwen	en	dakkapellen	vormgeven	als	 toegevoegd	
ondergeschikt	element	of	opnemen	in	de	hoofdmassa

•	 	bijgebouwen	zijn	ondergeschikt	aan	het	hoofdvolume

	 Architectonische	uitwerking
•	 	de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	 in	beginsel	zorgvuldig	en	
evenwichtig

•	 	de	architectuur	volgt	het	beeld	van	de	kleinschalige	bebouwing
•				begane	grondlaag	afstemmen	op	geleding,	ritmiek	en	stijl	van	de	hele	gevel
•	 	elementen	in	de	gevel	zoals	deuren	en	ramen	in	een	logische	verhouding	tot	
elkaar	en	de	gevel	als	geheel	plaatsen,		zijgevels	hebben	in	beginsel	vensters

•	 	kozijnen,	dakgoten,	daklijsten,	windveren	en	dergelijke	zorgvuldig	detailleren
•	 ramen	aan	voorkanten	zijn	bij	voorkeur	staand	of	(verticaal)	onderverdeeld
•	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	hoofdvolume

	 Materiaal	en	kleur
•	 materialen	en	kleuren	zijn	terughoudend	en	bij	voorkeur	traditioneel
•	 	gevels	 in	 hoofdzaak	 uitvoeren	 in	 (bak)steen	 of	 vergelijkbare	 steenachtige	
materialen	en	een	enkele	keer	in	een	lichte	tint	gepleisterd

•	 	hellende	daken	bij	voorkeur	dekken	met	(keramische)	pannen	of	leien
•	 kleuren	afstemmen	op	de	omringende	bebouwing
•	 houtwerk	schilderen	in	traditionele	kleuren
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Centrum Wouw Gebied 2

Het	centrum	van	Wouw	heeft	gevarieerde,	kleinschalige	bebouwing	uit	diverse	
periodes	in	een	gegroeide	en	compacte	structuur	met	als	basis	het	individuele	
pand	met	een	dorps	karakter.	Het	gebied	bestaat	voornamelijk	uit	(een	deel	
van)	de	bebouwing	aan	en	in	de	omgeving	van	de	Markt,	Roosendaalsestraat	
en	Bergsebaan.
De	straten	zijn	stenig	en	hebben	aaneengesloten	straatwanden	met	 indivi-
duele	panden	en	enkele	korte	 rijen	woningen.	 In	het	gebied	 is	sprake	van	
functiemenging.	Centraal	in	het	gebied	ligt	een	groene	pleinruimte,	de	Markt.	
Voortuinen	komen	vrijwel	niet	voor.
De	rooilijn	van	de	bebouwing	volgt	de	weg	en	heeft	kleine	verspringingen.	Bij	
rijen	is	de	rooilijn	in	samenhang.	Bebouwing	is	bij	voorkeur	georiënteerd	op	de	
weg.	De	bebouwing	is	gevarieerd	en	heeft	een	individueel	karakter,	hoewel	bij	
rijen	herhaling	voorkomt.
De	opbouw	is	eenvoudig	tot	gedifferentieerd	en	bestaat	veelal	uit	één	tot	twee	
lagen	met	een	kap.	De	nokrichting	loopt	evenwijdig	aan	of	staat	haaks	op	de	
weg.	Gevels	hebben	 in	het	algemeen	een	 traditionele	opbouw.	Winkels	en	
bedrijven	hebben	veelal	een	afwijkende	begane	grond.	Er	komen	veel	ver-
schillende	op-	en	aanbouwen	voor.
Het	gebied	heeft	een	grote	diversiteit	aan	architectuurstijlen.	De	detaillering	is	
zorgvuldig	en	varieert	van	sober	tot	rijk.	Oude	gevels	hebben	veel	accenten	
terwijl bij nieuwere panden de detaillering vaak sober is.
Het	materiaal-	en	kleurgebruik	is	divers,	terughoudend	en	traditioneel.	Gevels	
zijn	van	baksteen,	soms	geverfd	of	gepleisterd	in	een	lichte	tint	en	de	kap	is	
veelal	gedekt	met	keramische	pannen.	Kozijnen	zijn	gewoonlijk	uitgevoerd	in	
geschilderd	houtwerk.	Bijgebouwen	zijn	van	steen	of	hout.	De	begane	grond-
laag van voorzieningen en winkels is vaak voorzien van panelen, afwijkende 
kleuren	of	reclame.
Bijzondere	elementen	zijn	gebouwen	met	een	afwijkende	 functie,	zoals	de	
kerk	en	het	voormalige	raadhuis.	Deze	gebouwen	vormen	accenten	door	hun	
ligging	in	het	stedelijk	weefsel	en	wijken	af	in	massa,	opbouw	en	vorm.	Op	de	
achtergrond	aan	de	Bergsestraat	staat	een	statig	landhuis.
Uitzondering	 is	het	moderne	winkelgebied	aan	de	Kloosterstraat.	Hier	staan	
enkele	grote	complexen	met	winkels	op	de	begane	grond	en	enkele	woonla-
gen daarboven.
 
Waarde
De	waarde	is	vooral	gelegen	in	het	afwisselende	beeld	van	de	gegroeide	struc-
tuur	met	overwegend	kleinschalige	bebouwing	langs	stenige	straten.	Diverse	
panden	zijn	door	hun	vorm	en	positie	cultuurhistorisch	waardevol.	Een	deel	
hiervan	is	monument.

Uitgangspunten
Het	centrum	van	Wouw	is	een	bijzonder	welstandsgebied.	Het	beleid	is	terug-
houdend	en	gericht	op	behoud	van	variatie	zonder	verrommeling.	Bij	de	beoor-
deling	zal	onder	meer	aandacht	geschonken	worden	aan	het	behoud	van	het	
gegroeide	kleinschalige	karakter,	zonder	wijzigingen	en	nieuwbouw	onmoge-
lijk	te	maken.
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 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

 Ligging
•	 	het	kleinschalige,	dorpse	karakter	van	het	gebied	behouden
•	 	rooilijnen	van	de	hoofdmassa’s	volgen	de	weg	en	verspringen	enigszins	ten	
opzichte	van	elkaar,	bij	rijen	is	de	rooilijn	in	samenhang

•	 	de	hoofdgebouwen	oriënteren	op	de	belangrijkste	openbare	ruimte
•	 	bijgebouwen	staan	achter	de	voorgevelrooilijn	en	bij	voorkeur	uit	het	zicht

	 Massa
•	 	de	bouwmassa	 is	evenwichtig,	 in	harmonie	met	het	kleinschalige	karakter	
van	het	gebied	en	afgestemd	op	de	oorspronkelijke	bebouwingskenmerken	
(hoofdvorm	en	nokrichting)

•	 	gebouwen	zijn	individueel	en	afwisselend	en	hebben	een	eenvoudige	tot	gedif-
ferentieerde	opbouw	met	een	eenvoudige	rechthoekige	plattegrond

•	 	de	individuele	woning	binnen	een	rij	is	deel	van	het	geheel
•	 	gebouwen	hebben	bij	voorkeur	een	onderbouw	van	één	 tot	 twee	 lagen	met	

een kap
•	 	de	nokrichting	is	evenwijdig	aan	de	verkavelingsrichting	of	de	weg
•	 	de	entree	ligt	in	principe	aan	de	belangrijkste	openbare	ruimte
•	 	uitbreidingen	zoals	aanbouwen	en	dakkapellen	vormgeven	als	 toegevoegd	
ondergeschikt	element	of	opnemen	in	de	hoofdmassa

•	 	bijgebouwen	zijn	ondergeschikt	aan	het	hoofdvolume

	 Architectonische	uitwerking
•	 de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	zorgvuldig	en	evenwichtig
•	 	de	architectuur	volgt	het	beeld	van	de	kleinschalige	bebouwing
•				begane	grondlaag	afstemmen	op	geleding,	ritmiek	en	stijl	van	de	hele	gevel
•	 	elementen	in	de	gevel	zoals	deuren	en	ramen	in	een	logische	verhouding	tot	
elkaar	en	de	gevel	als	geheel	plaatsen,		zijgevels	hebben	in	beginsel	vensters

•	 	kozijnen,	dakgoten,	daklijsten,	windveren	en	dergelijke	zorgvuldig	detailleren
•	 ramen	zijn	bij	voorkeur	staand	of	(verticaal)	onderverdeeld
•	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	hoofdvolume

	 Materiaal	en	kleur
•	 materialen	en	kleuren	zijn	terughoudend	en	bij	voorkeur	traditioneel
•	 	gevels	 in	 hoofdzaak	 uitvoeren	 in	 (bak)steen	 of	 vergelijkbare	 steenachtige	
materialen	en	een	enkele	keer	in	een	lichte	tint	gepleisterd

•	 	hellende	daken	bij	voorkeur	dekken	met	(keramische)	pannen	of	leien
•	 houtwerk	schilderen	in	traditionele	kleuren
•	 kleuren	afstemmen	op	de	omringende	bebouwing
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De	dorpslinten	hebben	gevarieerde,	kleinschalige	bebouwing	uit	diverse	peri-
odes	 in	een	gegroeide	en	compacte	structuur	met	als	basis	het	 individuele	
pand	met	een	dorps	karakter.	Het	gebied	bestaat	voornamelijk	uit	(een	deel	
van)	de	bebouwing	aan	de	Moerstraatseweg,	Herelsestraat,	Bergsestraat,	
Roosendaalsestraat,	Plantagebaan,	Dorpsstraat	en	Bergsebaan.
De	straten	zijn	stenig	 tot	groen	en	hebben	grotendeels	onderbroken	straat-
wanden.	De	meeste	dorpslinten	hebben	een	bescheiden	wegprofiel,	uitzonde-
ring	hierop	is	de	Plantagebaan	die	sterk	verbreedt	ter	plaatse	van	de	Wouwse	
Plantage.	De	bebouwing	bestaat	uit	individuele	panden	en	korte	rijen	wonin-
gen	en	enkele	(voormalige)	boerderijen	en	villa’s.	Bijgebouwen	staan	veelal	
achter	het	hoofdgebouw.	In	de	gebieden	is	sprake	van	enige	functiemenging.
De	rooilijn	van	de	bebouwing	volgt	de	weg	en	heeft	kleine	verspringingen.	Bij	
rijen	is	de	rooilijn	in	samenhang.	Ondanks	de	overwegend	smalle	straatprofie-
len,	komen	voortuinen	vaak	voor.	De	bebouwing	is	bij	voorkeur	georiënteerd	
op	de	weg	en	heeft	een	gevarieerd	en	 individueel	karakter,	hoewel	bij	 rijen	
herhaling	voorkomt.
De	opbouw	is	eenvoudig	tot	gedifferentieerd	en	bestaat	veelal	uit	één	tot	twee	
lagen	met	een	kap.	De	nokrichting	loopt	evenwijdig	aan	of	staat	haaks	op	de	
weg	en	volgt	 incidenteel	de	verkavelingsrichting	van	het	 landschap.	Gevels	
hebben	in	het	algemeen	een	traditionele	opbouw.	Er	komen	veel	verschillende	
op-	en	aanbouwen	voor.	Winkels	en	bedrijven	hebben	veelal	een	afwijkende	
begane grond.
De	linten	hebben	een	grote	diversiteit	aan	architectuurstijlen.	De	detaillering	is	
eenvoudig	tot	zorgvuldig,	en	varieert	van	sober	tot	rijk.	De	oudste	gevels	heb-
ben veel accenten terwijl bij de overige panden de detaillering vaak sober is.
Het	materiaal-	en	kleurgebruik	is	divers,	terughoudend	en	overwegend	traditi-
oneel.	Gevels	zijn	van	baksteen,	soms	geverfd	of	gepleisterd	in	een	lichte	tint	
en	de	kap	is	veelal	gedekt	met	keramische	pannen.	Kozijnen	zijn	gewoonlijk	
uitgevoerd	 in	geschilderd	houtwerk.	Bijgebouwen	zijn	van	steen	of	hout.	De	
begane grondlaag van bedrijven en winkels is vaak voorzien van panelen, 
afwijkende	kleuren	of	reclame.

Waarde
De	waarde	van	de	linten	is	vooral	gelegen	in	het	afwisselende	beeld	van	de	
gegroeide	structuur	met	variërende	bebouwing	aan	overwegend	smalle	stra-
ten.	Diverse	panden	zijn	door	hun	vorm	en	positie	cultuurhistorisch	waardevol	
of beeldbepalend.

Uitgangspunten
De	dorpslinten	zijn	bijzonder,	gewoon	en	bij	uitzondering	soepel	welstands-
gebied.	De	indeling	volgens	de	niveaukaart	komt	globaal	neer	op:	het	dorps-
lint	van	Moerstraten	 is	gewoon	welstandsgebied,	enkele	achterterreinen	 in	
Moerstraten,	Wouw	en	Heerle	zijn	soepel	welstandsgebied	de	overige	dorps-
linten zijn bijzonder welstandsgebied.
Het	beleid	 is	 terughoudend	en	gericht	op	behoud	van	variatie	zonder	ver-
rommeling.	Waar	het	karakter	statig	is,	is	bescherming	hiervan	het	uitgangs-
punt.	Bij	 de	advisering	zal	onder	meer	aandacht	geschonken	worden	aan	
het	behoud	van	het	gegroeide	kleinschalige	karakter,	zonder	wijzigingen	en	
nieuwbouw	onmogelijk	te	maken.	Individualiteit	en	zorgvuldigheid	zijn	belang-
rijke aspecten bij de beoordeling.
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 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

 Ligging
•	 	het	kleinschalige,	dorpse	karakter	van	het	gebied	behouden
•	 rooilijnen	van	individuele	panden	verspringen	en	zijn	bij	rijen	in	samenhang
•	 hoofdgebouw	oriënteren	op	de	belangrijkste	openbare	ruimte(n)
•	 	grootschalige	bebouwing	staat	bij	voorkeur	op	achterterreinen
•	 bijgebouwen	staan	achter	de	voorgevelrooilijn

	 Massa
•	 	de	bouwmassa	is	evenwichtig,	in	harmonie	met	het	gebiedskarakter	en	afge-
stemd	op	oorspronkelijke	bebouwingskenmerken	(hoofdvorm	en	nokrichting)

•	 	gebouwen	zijn	individueel	en	afwisselend	en	hebben	een	eenvoudige	tot	gedif-
ferentieerde	opbouw	met	een	eenvoudige	rechthoekige	plattegrond

•	 	de	individuele	woning	binnen	een	rij	of	complex	is	deel	van	het	geheel
•	 	gebouwen	bestaan	in	principe	uit	één	tot	twee	lagen	met	kap
•	 	uitbreidingen	zoals	aanbouwen	en	dakkapellen	vormgeven	als	 toegevoegd	
ondergeschikt	element	of	opnemen	in	de	hoofdmassa

•	 bijgebouwen	zijn	ondergeschikt
•	 	gebouwen	met	bijzondere	functies	mogen	afhankelijk	van	hun	ligging	afwijken	
van	de	gebruikelijke	massa,	opbouw	en	vorm

	 Architectonische	uitwerking
•	 	de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	evenwichtig	en	variëren	van	

eenvoudig tot zorgvuldig
•	 	de	architectuur	volgt	het	beeld	van	kleinschalige	bebouwing	
•				begane	grondlaag	afstemmen	op	geleding,	ritmiek	en	stijl	van	de	hele	gevel
•	 ramen	zijn	bij	voorkeur	staand	of	worden	(verticaal)	onderverdeeld
•	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	hoofdvolume

	 Materiaal	en	kleur
•	 	materialen	en	kleuren	zijn	terughoudend,	bij	voorkeur	traditioneel	en	per	rij	of	
cluster	in	samenhang

•	 gevels	zijn	in	hoofdzaak	van	(bak)steen	
•	 hellende	daken	bij	voorkeur	voorzien	van	(keramische)	dakpannen	of	leien
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Het	vroegstedelijk	weefsel	van	Roosendaal	heeft	gevarieerde,	kleinschalige	
bebouwing	uit	diverse	periodes	in	een	gegroeide	en	compacte	structuur	met	
als	basis	het	 individuele	pand	met	een	kleinstedelijk	 tot	dorps	karakter.	Het	
weefsel	 heeft	meerdere	 sferen,	 die	deels	 in	 elkaar	overlopen.	Het	 gebied	
bestaat	onder	andere	uit	(een	deel	van)	de	bebouwing	aan	en	in	de	omgeving	
van	de	Wouwseweg,	Hulsdonksestraat,	Nispensestraat,	Burgerhoutsestraat,	
Zundertseweg,	Voorstraat,	Parklaan,	Kalsdonksestraat	en	Gastelseweg.

Lintbebouwing
Het grootste deel bestaat uit lintbebouwing in veelal onderbroken straatwan-
den	 langs	stenige	 tot	groene	straten.	De	bebouwing	bestaat	uit	 individuele	
panden	en	hier	en	daar	een	korte	 rij.	Bijgebouwen	staan	veelal	achter	het	
hoofdgebouw.	Er	is	sprake	van	enige	functiemenging,	met	name	in	de	omge-
ving	van	het	centrum.	De	 rooilijn	van	de	bebouwing	volgt	de	weg	en	heeft	
kleine	verspringingen.	Bij	rijen	is	de	rooilijn	in	samenhang.	Voortuinen	komen	
regelmatig	voor.	De	bebouwing	is	bij	voorkeur	georiënteerd	op	de	weg	en	heeft	
een	gevarieerd	en	individueel	karakter,	hoewel	bij	rijen	herhaling	voorkomt.
De	opbouw	is	eenvoudig	tot	gedifferentieerd	en	bestaat	veelal	uit	één	tot	drie	
lagen	met	kap.	De	nokrichting	is	evenwijdig	aan	of	haaks	op	de	weg.	Gevels	
hebben	in	het	algemeen	een	traditionele	opbouw.	Er	komen	veel	verschillende	
op-	en	aanbouwen	voor.	Winkels	en	bedrijven	hebben	veelal	een	afwijkende	
begane	grond.	De	lintbebouwing	heeft	een	grote	diversiteit	aan	architectuur-
stijlen.	De	detaillering	is	eenvoudig	tot	zorgvuldig,	en	varieert	van	sober	tot	rijk.	
De	oudste	gevels	hebben	veel	accenten	terwijl	de	detaillering	van	overige	pan-
den	vaak	sober	is.	Materialen	en	kleuren	zijn	divers,	terughoudend	en	over-
wegend	traditioneel.	Gevels	zijn	van	baksteen,	soms	geverfd	of	gepleisterd	in	
een	lichte	tint	en	de	kap	is	veelal	gedekt	met	keramische	pannen.	Kozijnen	zijn	
gewoonlijk	uitgevoerd	in	geschilderd	houtwerk.	De	begane	grond	van	bedrij-
ven	en	winkels	is	vaak	voorzien	van	panelen,	afwijkende	kleuren	of	reclame.

Woningbouwcomplexen	en	-ensembles
Verspreid	over	het	gebied	komen	enkele	samenhangende	woningbouwcom-
plexen	voor	zoals	aan	de	Sint	Josephsstraat	en	de	Stoopstraat.	Binnen	een	
complex	of	ensemble	is	herhaling	van	woningen	de	basis.	In	de	massa	komen	
accenten	voor	als	poorten,	nokverhogingen	en	-verdraaiingen.	De	uitwerking,	
detaillering,	materialen	en	kleuren	zijn	per	complex	in	samenhang.

Villabebouwing
De	Parklaan	en	omgeving	heeft	een	eigen	sfeer	met	statige	villa’s	aan	een	
ruime,	groene	laan.	Ook	de	omgeving	is	parkachtig,	zoals	ter	plaatse	van	het	
Burgemeester	Coenenpark.	Gebouwen	hebben	vaak	een	horizontale	gevelge-
leding	door	een	naar	boven	toe	aflopende	verdiepingshoogte	en	een	nadruk-
kelijke	kap.	De	bebouwing	heeft	een	verfijnde	en	rijke	detaillering.

Bijzondere	elementen
Verspreid	over	het	gebied	komen	enkele	gebouwen	met	andere	functies	voor,	
zoals	het	station,	de	watertoren,	kerken	en	kloosters.	Deze	bijzondere	bebou-
wing	staat	vrij	op	de	kavel	en	wijkt	af	in	massa,	opbouw	en	vormgeving.

Waarde
De	waarde	is	vooral	gelegen	in	het	afwisselende	beeld	van	de	gegroeide	struc-
tuur	met	variërende	bebouwing	langs	in	profiel	en	stenigheid	variërende	stra-
ten.	Diverse	panden	zijn	door	hun	vorm	en	positie	cultuurhistorisch	waardevol.	
Een	deel	hiervan	is	aangewezen	als	monument.
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Vroegstedelijk weefsel Gebied	4

 Uitgangspunten
	 	Het	vroegstedelijk	weefsel	is	bijzonder	of	gewoon	welstandsgebied.	De	indeling	
volgens	de	niveaukaart	komt	globaal	neer	op:	de	omgeving	van	de	Spoorstraat	
en	Julianastraat,	Hulsdonksestraat,	Heerma	van	Vosstraat,	Zundertseweg,	
Kortendijksestraat,	en	een	deel	van	de	Gastelseweg	is	gewoon	welstandsge-
bied,	het	overige	gebied	is	bijzonder	welstandsgebied.

	 	Het	beleid	is	terughoudend	en	gericht	op	behoud	van	variatie	zonder	verrom-
meling.	Waar	het	karakter	statig	is,	is	behoud	hiervan	het	uitgangspunt.	Bij	de	
advisering	zal	onder	meer	aandacht	geschonken	worden	aan	het	behoud	van	
het	gegroeide	kleinschalige	karakter,	zonder	wijzigingen	en	nieuwbouw	onmo-
gelijk	te	maken.	Individualiteit	en	zorgvuldigheid	zijn	belangrijk.

 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

 Ligging
•	 	het	kleinstedelijke	karakter	van	het	gebied	behouden
•	 rooilijnen	van	individuele	panden	verspringen	en	zijn	bij	rijen	in	samenhang
•	 hoofdgebouw	oriënteren	op	de	belangrijkste	openbare	ruimte(n)
•	 	grootschalige	bebouwing	staat	bij	voorkeur	op	achterterreinen
•	 bijgebouwen	staan	achter	de	voorgevelrooilijn

	 Massa
•	 	de	bouwmassa	is	evenwichtig,	in	harmonie	met	het	gebiedskarakter	en	afge-
stemd	op	oorspronkelijke	bebouwingskenmerken	(hoofdvorm	en	nokrichting)

•	 	gebouwen	zijn	individueel	en	afwisselend	en	hebben	een	eenvoudige	tot	gedif-
ferentieerde	opbouw	met	een	eenvoudige	rechthoekige	plattegrond

•	 	de	individuele	woning	binnen	een	rij	of	complex	is	deel	van	het	geheel
•	 	gebouwen	bestaan	in	principe	uit	één	tot	drie	lagen	met	kap
•	 	uitbreiding	als	aanbouw	of	dakkapel	vormgeven	als	toegevoegd	ondergeschikt	
element	of	opnemen	in	de	hoofdmassa,	bijgebouwen	zijn	ondergeschikt

•	 	gebouwen	met	bijzondere	functies	mogen	afhankelijk	van	hun	ligging	afwijken	
van	de	gebruikelijke	massa,	opbouw	en	vorm

	 Architectonische	uitwerking
•	 	de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	evenwichtig	en	variëren	van	

eenvoudig tot zorgvuldig
•	 	de	architectuur	volgt	het	beeld	van	de	kleinschalige	bebouwing	
•				begane	grondlaag	afstemmen	op	geleding,	ritmiek	en	stijl	van	de	hele	gevel
•	 ramen	zijn	bij	voorkeur	staand	of	worden	(verticaal)	onderverdeeld
•	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	hoofdvolume

	 Materiaal	en	kleur
•	 	materialen	en	kleuren	zijn	terughoudend,	bij	voorkeur	traditioneel	en	per	rij	of	
complex	in	samenhang

•	 	gevels	zijn	in	hoofdzaak	van	(bak)steen,	hellende	daken	gedekt	met	(kerami-
sche)	pannen	of	leien
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 	In	de	dorpse	uitbreidingen	worden	twee-onder-een-kapwoningen	afgewisseld	
met	 vrijstaande	woningen	 en	 korte	woningrijen	 in	 een	 hoofdzakelijk	 sobere	
baksteenarchitectuur	langs	overwegend	groene	straten.

		 	De	rooi-	en	noklijnen	zijn	per	rij	recht	en	lopen	evenwijdig	aan	de	straat.	De	
meeste	woningen	hebben	een	eenvoudige	opbouw	van	één	tot	twee	lagen	met	
een	eenvoudige	kap.	De	kappen	van	vrijstaande	woningen	variëren	in	vorm	en	
staan	soms	haaks	op	de	weg.	Voorgevels	zijn	veelal	georiënteerd	op	de	straat.

		 	Detaillering	en	materialen	 zijn	 in	 het	 algemeen	eenvoudig	en	 traditioneel.	
Samenhangend	 kleurgebruik	 is	 standaard.	 De	 vrijstaande	 woningen	 zijn	
onderdeel	van	een	serie	of	hebben	een	individuele	uitstraling,	passend	bij	het	
karakter	van	het	gebied.	Recente	 inbreidingen	zijn	veelal	meer	verzorgd	 in	
uitwerking en detaillering.

	 	Bijzondere	elementen	zijn	de	verspreid	voorkomende	gebouwen	met	andere	
functies	zoals	scholen,	kerken,	complexen	voor	ouderenhuisvesting	en	een	
enkel	bedrijf.	Deze	bijzondere	gebouwen	en	complexen	staan	vrij	op	de	kavel	
en	wijken	af	in	massa,	opbouw	en	vorm.

 Uitgangspunten
  De	dorpse	uitbreidingen	zijn	soepel	welstandsgebied.	Uitzondering	hierop	 is	
de	recente	woonbuurt	aan	de	Heijbeeksestraat	in	Nispen,	waar	een	bijzondere	
inzet	gevraagd	wordt.	Het	beleid	 is	gericht	op	het	beheer	van	de	rust	 in	het	
groene	 straatbeeld	 en	 het	 aanzien	 vanuit	 de	 omringende	 gebieden.	 Bij	 de	
beoordeling	 zal	 onder	meer	 aandacht	 geschonken	worden	aan	het	 behoud	
van	samenhang	in	het	afwisselende	straatbeeld	met	per	cluster	herhaling	in	
rooilijn	en	enige	samenhang	 in	zowel	de	architectonische	uitwerking	als	het	
gebruik	van	materiaal	en	kleur.

 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

•	 	gebouwen	maken	deel	uit	van	een	stedenbouwkundig	patroon	en	zijn	met	de	
voorgevel	gericht	op	de	belangrijkste	openbare	ruimte

•	 	de	bouwmassa	is	evenwichtig	en	afgestemd	op	de	samenhang	in	rij	of	cluster	
bezien	vanuit	het	openbaar	toegankelijk	gebied:

	 -	 	uitbreidingen	indien	zichtbaar	vanuit	het	openbaar	toegankelijk	gebied	vorm-
geven	als	ondergeschikt	element	of	opnemen	in	de	hoofdmassa

•	 	de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	eenvoudig	maar	degelijk:
	 -	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	het	hoofdvo-

lume	of	de	rij
•	 	materialen	en	kleuren	zijn	degelijk	en	terughoudend
•	 	appartementengebouwen	en	gebouwen	met	bijzondere	functies	als	bedrijven,	
scholen	en	kerken:

	 -	 	kunnen	een	meer	vrije	positie	innemen	en	daarbij	een	meerzijdige	oriëntatie	
krijgen

	 -	 	harmoniëren	met	het	karakter	van	het	gebied	en	kunnen	afhankelijk	van	hun	
ligging	afwijken	van	de	gebruikelijke	massa,	opbouw,	vorm	en	uitwerking
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Stedelijke uitbreidingen Gebied 6

 	In	de	stedelijke	uitbreidingen	worden	rijen	woningen	afgewisseld	met	enkele	
clusters	individuele	woningen	en	appartementenblokken	in	een	hoofdzakelijk	
sobere	baksteenarchitectuur	langs	veelal	groene	straten.

	 	De	woningbouw	heeft	een	samenhangende	compositie	door	herhaling	van	
rijen	en	blokken.	De	rijwoningen	hebben	in	beginsel	één	tot	twee	lagen	met	
een	kap	of	drie	lagen	met	een	plat	dak.	De	veelal	rechte	rooi-	en	noklijnen	zor-
gen	per	rij	voor	een	samenhangend	beeld	en	lopen	evenwijdig	aan	de	straat.	
Voorgevels	zijn	in	principe	georiënteerd	op	de	straat.	De	rijwoningen	hebben	
een	eenvoudige	opbouw,	waarbij	hoekwoningen	vrijwel	gelijk	zijn	aan	tussen-
woningen.	De	herhaling	van	gevelelementen	geeft	ritme	aan	het	straatbeeld.	
Appartementenblokken	hebben	veelal	eenvoudige	vormen	en	zijn	middelhoog.

	 	Detaillering	 en	materialen	 zijn	 in	 het	 algemeen	 eenvoudig	 en	 seriematig.	
Daarnaast	komen	architectonische	ensembles	met	een	meer	uitgesproken	
architectuur	voor.	Samenhangend	kleurgebruik	is	standaard.	Recente	inbrei-
dingen	zijn	veelal	meer	verzorgd	in	uitwerking	en	detaillering.

	 	Bijzondere	elementen	zijn	de	verspreid	voorkomende	gebouwen	met	andere	
functies	zoals	scholen,	kerken	en	buurtwinkelcentra.	Deze	gebouwen	en	com-
plexen	staan	vrij	op	de	kavel	en	wijken	af	in	massa,	opbouw	en	vorm.

 Uitgangspunten
	 	De	stedelijke	uitbreidingen	zijn	soepel,	gewoon	of	bijzonder	welstandsgebied.	
De	 indeling	 volgens	 de	 niveaukaart	 komt	 globaal	 neer	 op:	 plannen	 binnen	
de	 invloedssfeer	 van	 de	 Van	 Beethovenlaan	 vergen	 een	 bijzondere	 inzet,	
recent	 woongebied	 De	 Landerije	 en	 de	 randen	 van	 woongebieden	 langs	
enkele	 hoofdwegen	 zijn	 gewoon	welstandsgebied,	 de	 overige	 uitbreidingen	
zijn	soepel	welstandsgebied.	Het	beleid	is	gericht	op	het	beheer	van	de	rust	
in	 het	 straatbeeld	 en	 het	 aanzien	 vanuit	 de	 omringende	 gebieden.	 Bij	 de	
beoordeling	 zal	 onder	meer	 aandacht	 geschonken	worden	aan	het	 behoud	
van	het	straatbeeld	met	herhaling	in	rooilijnen	en	gevelindeling	en	samenhang	
in	zowel	de	architectonische	uitwerking	als	het	materiaalgebruik.

 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

•	 	gebouwen	maken	deel	uit	van	een	stedenbouwkundig	patroon,	waarin	vooral	
de	voorgevelrooilijnen	en	hoeken	van	belang	zijn:

	 -	 	gebouwen	met	de	voorgevel	richten	op	de	belangrijkste	openbare	ruimte
•	 	de	bouwmassa	is	evenwichtig	en	afgestemd	op	de	samenhang	in	rij	of	cluster	
bezien	vanuit	het	openbaar	toegankelijk	gebied:

	 -	 	uitbreidingen	indien	zichtbaar	vanuit	het	openbaar	toegankelijk	gebied	vorm-
geven	als	ondergeschikt	element	of	opnemen	in	de	hoofdmassa

•	 	de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	eenvoudig	maar	degelijk:
	 -	 	bij	rijen	en	blokken	aan	voorkanten	de	herhaling	behouden
	 -	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	het	hoofdvo-

lume	en	de	rij	of	het	cluster
•	 	materialen	en	kleuren	zijn	degelijk	en	 terughoudend	en	aan	voorkanten	 in	
samenhang	met	de	rij	of	het	cluster

•	 	uitzonderingen	als	vrijstaande	woningen	of	gebouwen	met	bijzondere	functies:
	 -	 	kunnen	een	meer	vrije	positie	innemen	en	een	meerzijdige	oriëntatie	krijgen
	 -	 	harmoniëren	met	het	karakter	van	het	gebied	en	kunnen	afhankelijk	van	hun	

ligging	afwijken	van	de	gebruikelijke	massa,	opbouw,	vorm	en	uitwerking
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Groen en parken Gebied	7

	 	In	de	gemeente	komen	meerdere	kleine	en	grotere	sportterreinen,	parken	
en	enkele	recreatiegebieden	voor	die	zich	kenmerken	door	een	overwegend	
groen	karakter,	waarin	voor	de	eenvoudige	bebouwing	een	bescheiden	rol	is	
weggelegd.	Deze	gebieden	liggen	verspreid	over	de	gemeente.

	 	De	bebouwing	bestaat	veelal	uit	een	hoofdgebouw	met	enkele	bijgebouwen,	
die	geclusterd	op	het	 terrein	staan.	 In	vakantieparken,	zoals	 in	de	Wouwse	
plantage,	komt	herhaling	voor.	De	entree	is	veelal	gericht	op	de	weg	en	vorm-
gegeven	als	accent.	Bij	sportvelden	is	het	hoofdgebouw	gericht	op	het	sport-
veld.	Gebouwen	hebben	een	eenvoudige	opbouw	van	één	tot	twee	lagen	met	
een	plat	dak	of	hellende	kap.	De	gebouwen	verschillen	van	uiterlijk,	maar	de	
hoofdvorm	is	helder	en	de	architectuur	eenvoudig.	Grote	vlakken	bestaan	uit	
materiaal	met	een	structuur.	De	gevels	van	sporthallen	en	zwembaden	zijn	op	
het	entreegedeelte	na	veelal	gesloten.	Het	kleurgebruik	is	terughoudend.

	 	Bijzonder	element	is	buitenplaats	Vrouwenhof,	met	een	neoclassicistisch	bui-
tenhuis	in	een	parkachtige	omgeving.	Het	klassieke	hoofdgebouw	heeft	twee	
lagen	met	een	kap.	De	gevelindeling	is	symmetrisch,	waarbij	de	verdiepings-
hoogte	naar	boven	toe	afloopt.	Het	gebouw	heeft	een	verzorgde	en	ingetogen	
detaillering.	De	gevels	zijn	gestuct,	het	dak	is	gedekt	met	pannen.

 Uitgangspunten
	 	Groen	en	parken	zijn	soepel	of	bijzonder	welstandsgebied.	De	 indeling	vol-
gens	de	niveaukaart	komt	globaal	neer	op:	Vrouwenhof	en	de	begraafplaats	
aan	de	Bredaseweg	zijn	bijzonder	welstandsgebied	en	de	overige	parken	zijn	
soepel	welstandsgebied.	Het	beleid	is	terughoudend	en	gericht	op	beheer.	Met	
name	buiten	de	kern	is	een	goede	inpassing	in	het	landschap	van	belang.	In	
Vrouwenhof	is	het	beleid	gericht	op	het	behoud	van	het	voorname	en	groene	
karakter	van	het	gebied	met	oorspronkelijke	structuurelementen	en	cultuurhis-
torisch	waardevolle	bebouwing.	Bij	de	beoordeling	zal	onder	meer	aandacht	
geschonken	worden	aan	het	behoud	van	de	 terughoudende	architectuur	en	
landschappelijke	inpassing.

 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

•	 per	terrein	is	er	één	vrijstaande	en	individuele	hoofdmassa:
	 -	 	het	individuele	gebouw	binnen	een	cluster	is	deel	van	het	geheel
	 -	 bijgebouwen	zijn	ondergeschikt
•	 	gebouwen	hebben	een	eenvoudige	hoofdvorm:
	 -	 gebouwen	hebben	per	cluster	samenhang
	 -	 geledingen	in	massa	zijn	wenselijk
	 -	 	aanbouwen	zijn	ondergeschikt	en	maken	deel	uit	van	de	totale	compositie
•	 er	is	ontwerpaandacht	voor	alle	details:
	 -	 	accenten	en	geledingen	zijn	wenselijk
	 -	 er	zijn	zo	min	mogelijk	dichte	gevels	aan	de	straat
	 -	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	hoofdvolume
	 -	 	bijgebouw	eenvoudiger	maar	net	zo	zorgvuldig	detailleren	als	hoofdmassa
•	 gevels	zijn	bij	voorkeur	van	baksteen	of	vergelijkbare	steenachtige	materialen:
	 -	 	grote	vlakken	bestaan	uit	materialen	met	een	structuur
	 -	 kleuren	zijn	terughoudend	en	in	onderlinge	samenhang
•	 wijzigingen	op	buitenplaats	Vrouwenhof:
	 -	 doen	geen	afbreuk	aan	het	groene	en	representatieve	karakter
	 -	 hebben	een	zorgvuldige	en	gevarieerde	architectonische	uitwerking
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Bedrijventerreinen Gebied 8

	 	De	bedrijventerreinen	van	Roosendaal	liggen	verspreid	over	de	gemeente	en	
hebben	bedrijfshallen	van	verschillende	formaten	en	enkele	kantoren.

	 	De	terreinen	hebben	een	eenvoudige	hoofdstructuur	met	 individuele	bebou-
wing	in	variërende	dichtheden	en	met	verspringende	rooilijnen.	De	gebouwen	
zijn	in	het	algemeen	georiënteerd	op	de	weg.	De	inrichting	van	de	openbare	
ruimte	is	doelmatig	en	eenvoudig,	op	het	sobere	af.	Opslag	in	het	zicht	is	geen	
uitzondering.	De	functionele	bebouwing	is	eenvoudig	van	opzet	en	in	uitwer-
king.	Loodsen	en	hallen	bestaan	veelal	uit	 twee	 lagen	met	een	plat	dak	of	
flauw	hellend	zadeldak.	Kantoren	en	entreepartijen	vormen	accenten	in	over-
wegend	gesloten	gevels.	De	detaillering	is	veelal	sober	en	functioneel,	mate-
rialen	traditioneel.	Gevels	zijn	van	plaatmateriaal,	bak-	of	betonsteen.	Kleuren	
zijn	rustig	en	sober,	waarbij	lichte	grijzen	en	baksteentinten	overheersen.

	 	Enkele	recentere	terreinen,	zoals	de	nieuwste	delen	van	Borchwerf,	hebben	
een	 ruimere	opzet	met	meer	 representatieve	bebouwing	en	een	verzorgde	
inrichting	van	de	openbare	ruimte.

	 	In	de	gebieden	komen	enkele	woningen	voor.	Deze	zijn	vrijstaand	en	indivi-
dueel	of	bij	uitzondering	deel	van	een	korte	rij.	De	architectonische	uitwerking	
varieert,	maar	is	meestal	relatief	sober.

  Uitgangspunten
	 	Bedrijventerreinen	zijn	welstandsvrij,	soepel	of	gewoon	welstandsgebied.	De	
indeling	volgens	de	niveaukaart	komt	globaal	neer	op:	De	Wijper	en	de	bedrij-
ven	aan	de	Spoorstraat	zijn	soepel	welstandsgebied,	enkele	zones	langs	de	
hoofdroutes	zijn	gewoon	welstandsgebied.	De	overige	bedrijventerreinen	zijn	
welstandsvrij,	met	uitzondering	van	reclame.	Het	beleid	is	gericht	op	het	beheer	
van	de	rust	in	het	straatbeeld	en	het	aanzien	vanuit	de	omgeving,	waaronder	
de	hoofdroutes.	Bij	de	beoordeling	zal	onder	meer	aandacht	geschonken	wor-
den	aan	de	samenhang	in	zowel	de	architectonische	uitwerking	als	het	gebruik	
van	materiaal	en	kleur,	waarbij	de	nadruk	ligt	op	de	gebiedsranden.

 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

•	 gebouwen	in	beginsel	oriënteren	op	de	weg:
	 -	 	representatieve	en	openbare	functies	bij	voorkeur	naar	de	straat	richten
	 -	 rooilijnen	kunnen	verspringen	ten	opzichte	van	elkaar
	 -	 	opslag	vindt	bij	voorkeur	uit	het	zicht	plaats
•	 gebouwen	zijn	bij	voorkeur	individueel	en	afwisselend:
	 -	 	gebouwen	zijn	eenvoudig	van	opbouw	en	bestaan	bij	voorkeur	uit	een	onge-

deelde	en	evenwichtige	hoofdmassa
	 -	 	entrees	en	kantoorgedeelten	vormgeven	als	accent	of	zelfstandige	volume
•	 	de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	in	het	algemeen	evenwich-
tig,	gevarieerd	en	sober:

	 -	 	accenten	en	geledingen	 ten	behoeve	van	het	onderscheiden	van	 functies	
zijn wenselijk

	 -	 	wijzigingen	in	stijl,	maat	en	afwerking	afstemmen	op	hoofdvolume
•	 materialen	en	kleuren	afstemmen	op	omgeving:
	 -	 	grote	vlakken	bestaan	uit	materialen	met	een	structuur	zoals	baksteen,	hou-

ten	betimmering	of	gevouwen	staalplaat
	 -	 	kleuren	zijn	bij	voorkeur	terughoudend	en	in	onderlinge	samenhang	met	hier	

en daar een accent
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De	kantoren	en	voorzieningen	zijn	gebieden	met	 individuele	gebouwen	van	
flink	formaat	in	een	groene	omgeving.	Naast	bedrijven	bestaat	de	bebouwing	
onder	andere	uit	enkele	scholen	en	instellingen,	een	ziekenhuis	en	een	outlet.	
De	kantoren	en	voorzieningen	komen	verspreid	over	de	stad	Roosendaal	voor.
De	terreinen	zijn	ruim	opgezet	met	veel	groen.	De	vrijstaande	gebouwen	zijn	
op	de	weg	georiënteerd	en	hebben	verspringende	rooilijnen.
De	bebouwing	is	bij	voorkeur	individueel	en	eenvoudig	van	opzet.	De	opbouw	
bestaat	uit	meerdere	lagen	met	in	beginsel	een	plat	dak.	Er	is	een	grote	vari-
atie	in	maat	en	schaal,	met	als	overeenkomst	dat	de	gebouwen	allemaal	rela-
tief groot zijn.
Gevels	hebben	een	eenvoudige	detaillering	en	veelal	een	horizontale	geleding	
die	per	cluster	in	samenhang	is.	Bij	gesloten	gevels	vormen	entrees,	represen-
tatieve	ruimten	en	kantoorachtige	delen	accenten.
Het	materiaalgebruik	varieert	van	traditioneel	tot	modern	en	duurzaam.	Kleuren	
zijn	terughoudend	en	per	cluster	samenhang.
Bijzonder	element	is	de	recente	bebouwing	aan	de	Rosada,	ten	westen	van	
stad	en	snelweg.	Deze	omvangrijke	complex	is	opgebouwd	uit	diverse	eenhe-
den	die	verwijzen	naar	de	kleinschalige,	individuele	huisjes	uit	de	historische	
binnenstad	en	het	geheel	een	verticale	geleding	geven.

Waarde
De	waarde	is	vooral	gelegen	in	de	ruime	en	groene	stedenbouwkundige	opzet	
in	combinatie	met	de	verschijningsvorm	van	een	deel	van	de	bebouwing.

Uitgangspunten
De	kantoren	en	voorzieningen	zijn	gewoon	of	bijzonder	welstandsgebied.	De	
indeling	volgens	de	niveaukaart	komt	globaal	neer	op:	de	voorzieningen	aan	
de	rand	het	Burgemeester	Coenenpark	hebben	een	bijzonder	niveau,	de	ove-
rige	kantoren	en	voorzieningen	zijn	mede	vanwege	de	ligging	nabij	hoofdrou-
tes gewoon welstandsgebied.
Het	beleid	is	gericht	op	het	behoud	van	de	samenhang	in	de	massa’s	en	het	
straatbeeld	met	behoud	van	de	verscheidenheid	per	gebouw.	Bij	de	beoorde-
ling	zal	onder	meer	aandacht	geschonken	worden	aan	het	behoud	van	de	
samenhang	in	het	afwisselende	straatbeeld	op	het	niveau	van	een	verzorgde	
architectonische	uitwerking	en	in	het	gebruik	van	materiaal	en	kleur.

Kantoren en voorzieningen Gebied 9
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 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

 Ligging
•	 	gebouwen	staan	vrij	op	de	kavel
•	 	per	kavel	 is	er	één	hoofdmassa,	bij	complexen	eventueel	meerdere	hoofd-
massa’s

•	 gebouwen	met	de	voorgevel	richten	op	de	belangrijkste	openbare	ruimte
•	 rooilijnen	van	de	hoofdmassa’s	liggen	terug	en	volgen	de	weg
•	 	expeditieruimten	en	opslag	spelen	een	onnadrukkelijke	rol	in	het	straatbeeld

	 Massa
•	 	de	 bouwmassa	 en	 gevelopbouw	 zijn	 evenwichtig	 en	 in	 harmonie	met	 het	

gebiedskarakter
•	 	gebouwen	zijn	vrijstaand,	individueel	en	hebben	een	eenvoudige	plattegrond
•	 	de	individuele	woning	binnen	een	gebouw	is	deel	van	het	geheel
•	 	entreepartijen	en	kantoorgedeelten	vormgeven	als	accenten	of	zelfstandige	
volumes

•	 kantoren	en	voorzieningen	zijn	herkenbaar	als	zelfstandige	eenheden
•	 er	zijn	zo	min	mogelijk	dichte	gevels	aan	de	straat

	 Architectonische	uitwerking
•	 	de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	in	het	algemeen	verzorgd	en	
evenwichtig

•	 	accenten	en	geledingen	ten	behoeve	van	het	onderscheiden	van	functies	zijn	
wenselijk

•	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	hoofdvolume

	 Materiaal	en	kleur
•	 	grote	vlakken	bestaan	uit	materialen	met	een	structuur	zoals	baksteen,	hou-
ten	betimmering,	gevouwen	staalplaat	of	met	kozijnen	onderverdeelde	glazen	
puien

•	 	materialen	en	kleuren	van	aanbouwen	afstemmen	op	het	hoofdvolume
•		kleuren	zijn	terughoudend	en	in	onderlinge	samenhang

Kantoren en voorzieningen Gebied 9
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Buitengebied Gebied 10

Het	buitengebied	van	Roosendaal	bestaat	voornamelijk	uit	weiland,	akkerland	
en	in	het	zuiden	bos.	Het	is	een	gebied	met	een	grote	verscheidenheid,	waarin	
het	groen	en	de	oude	verkavelingspatronen	de	hoofdrol	op	kunnen	eisen.
De	bebouwing	staat	voornamelijk	langs	de	wegen	en	bestaat	voor	het	over-
grote	deel	uit	boerderijen,	woningen	en	bedrijfsgebouwen.	Deze	bebouwing	
staat	 in	de	 regel	vrij	op	een	 ruim	groen	kavel.	Hoofdgebouwen	zijn	met	de	
voorzijde	gericht	op	de	weg,	die	met	een	groene	berm	een	doorgaande	 lijn	
vormt.	Rooilijnen	volgen	de	weg	en	verspringen	ten	opzichte	van	elkaar.	De	
bedrijfsgebouwen	als	hallen	en	schuren	staan	meestal	op	het	achtererf.	
De	gebouwen	zijn	individueel	en	afwisselend.	Woningen	hebben	een	eenvou-
dige	tot	gedifferentieerde	opbouw	bestaande	uit	een	onderbouw	van	één	tot	
anderhalve	laag	met	zadeldak	of	mansardekap.	Met	name	het	silhouet	van	de	
kappen	is	bepalend	voor	het	bebouwingsbeeld.	Aanbouwen	komen	veel	voor,	
maar	springen	niet	nadrukkelijk	 in	het	oog.	Gevels	van	woningen	zijn	veelal	
representatief.	De	oudere	woningen	zijn	verticaal	geleed	met	staande	ramen.
De	detaillering	 is	zorgvuldig	en	gevarieerd	zonder	overdadig	 te	worden.	De	
gevels	van	woningen	zijn	van	baksteen	of	vergelijkbaar	steenachtig	mate-
riaal.	De	daken	van	de	woningen	zijn	 in	de	regel	gedekt	met	pannen.	Deze	
gebouwen	zijn	vaak	voorzien	van	verbijzonderingen	waaronder	siermetsel-
werk,	gevellijsten	en	windveren.	Bij	de	woningen	staan	vaak	schuren	en	bij-
gebouwen	in	een	vergelijkbare	architectuur.	Achter	boerderijen	staan	geregeld	
agrarische	hallen.

Waarde
De	waarde	is	vooral	gelegen	in	de	combinatie	tussen	de	oorspronkelijke	struc-
tuurelementen	zoals	akkers,	wegen	tussen	de	weilanden	en	de	afwisselende	
lintbebouwing.	 In	 het	 gebied	 komen	 diverse	 cultuurhistorisch	waardevolle	
gebouwen	voor.	Een	deel	hiervan	is	monument,	waaronder	boerderijen	en	de	
statige bebouwing van de Plantage.

Aanvullend beleid
Bij	 de	 beoordeling	 van	 bouwplannen	 zijn	 de	 uitgangspunten	 van	 het	
Beeldkwaliteitplan	Uitbreiding	De	Meeten	II	(2003)	aanvullend	van	toepassing.

Uitgangspunten
Het	buitengebied	 is	gewoon	welstandsgebied.	Het	beleid	 is	gericht	op	het	
behoud	 van	 de	 oorspronkelijke	 structuurelementen,	 de	 cultuurhistorische	
bebouwing	en	het	karakteristieke	profiel	van	de	lintwegen.	Bij	de	beoordeling	
zal	onder	meer	aandacht	geschonken	worden	aan	afwisseling	en	individualiteit	
in	combinatie	met	een	enigszins	 terughoudende	vormgeving	en	 traditioneel	
gebruik	van	materialen	en	kleuren.

Oriëntatielijnen
Een	van	de	uitgangspunten	bij	de	beoordeling	is	het	belang	van	de	bebouwing	
voor	de	beleving	van	de	openbare	 ruimte.	Op	de	gebiedenkaart	zijn	enkele	
oriëntatielijnen	opgenomen	ter	plaatse	van	de	wat	bebouwing	betreft	belang-
rijkste	 routes.	Deze	oriëntatielijnen	geven	aan	waar	 in	het	buitengebied	het	
belang	van	de	beleving	van	de	openbare	ruimte	in	ieder	geval	meespeelt	bij	
de beoordeling van bouwplannen.
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Buitengebied Gebied 10

 Criteria
	 	Bij	de	beoordeling	van	bouwplannen	wordt	in	samenhang	met	de	beschrijving	
getoetst	aan	de	hand	van	de	volgende	criteria:

 Ligging
•	 	de	hoofdbebouwing	staat	aan	de	straatzijde
•	 de	rooilijnen	van	de	hoofdmassa’s	verspringen	ten	opzichte	van	elkaar
•	 	de	bebouwing	met	de	voorgevel	op	de	weg	richten	
•	 doorzichten	naar	het	landschap	behouden
•	 	bijgebouwen,	bedrijfsgebouwen	en	opslag	spelen	een	onnadrukkelijke	 rol	 in	
het	straatbeeld

	 Massa
•	 	gebouwen	zijn	individueel	en	afwisselend	en	hebben	in	beginsel	een	eendui-
dige	opbouw	met	een	eenvoudige	rechthoekige	plattegrond	

•	 	woningen	hebben	in	beginsel	een	onderbouw	van	één	laag	met	kap
•	 	uitbreidingen	zoals	aanbouwen	en	dakkapellen	vormgeven	als	 toegevoegd	
ondergeschikt	element	of	opnemen	in	de	hoofdmassa

•	 	bijgebouwen	zijn	ondergeschikt	aan	de	hoofdmassa	en	eenvoudig	van	vorm,	
met	in	beginsel	een	kap	met	de	nok	dwars	op	de	weg

	 Architectonische	uitwerking
•	 	de	architectonische	uitwerking	en	detaillering	zijn	evenwichtig	en	afwisselend
•	 bedrijfsgebouwen	eenvoudig	en	zorgvuldig	detailleren
•	 	elementen	in	de	gevel	zoals	deuren	en	ramen	in	een	logische	verhouding	tot	
elkaar	en	de	gevel	als	geheel	plaatsen

•	 	kozijnen,	dakgoten	en	dergelijke	uitvoeren	met	oog	voor	detail
•	 zijgevels	van	woningen	hebben	vensters
•	 	wijzigingen	en	toevoegingen	in	stijl	en	afwerking	afstemmen	op	hoofdvolume

	 Materiaal	en	kleur
•	 materialen	en	kleuren	zijn	degelijk	en	duurzaam
•	 kleuren	zijn	terughoudend	en	afgestemd	op	de	omgeving
•	 	gevels	in	beginsel	uitvoeren	in	baksteen	(eventueel	gekeimd)
•	 	hellende	daken	dekken	met	matte	keramische	pannen	of	natuurlijk	riet
•	 	grote	vlakken	bestaan	uit	kleine	elementen	of	hebben	een	duidelijke	textuur
•	 	aan-	en	bijgebouwen	in	materiaal	en	kleur	afstemmen	op	de	hoofdmassa	en	

aan de voorkant traditioneel uitvoeren
•	 erfafscheidingen	zijn	open	van	karakter	en	terughoudend	van	kleur
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WELSTAND EN ERFGOED Hoofdstuk	4

	 	Roosendaal	heeft	een	aanzienlijke	hoeveelheid	cultureel	erfgoed.	Naast	monu-
menten	zijn	er	beeldbepalende	of	 -ondersteunende	panden	en	beschermde	
straat-	en	gevelwanden.	Het	erfgoed	van	Roosendaal	is	divers.	Het	is	de	wens	
van	de	gemeente	dit	erfgoed	te	koesteren.

 Waarde
	 	Van	belang	voor	cultureel	erfgoed	 is	allereerst	de	waarde	van	het	object	op	
zich.	Elk	pand	of	bouwwerk	heeft	een	eigen	architectuur	en	daarmee	wat	
betreft	de	vormgeving	een	eigen	 logica.	Daarnaast	 is	er	veelal	sprake	van	
ensemblewaarde,	die	voor	(voormalige)	boerderijen	een	andere	 logica	heeft	
dan	voor	een	kerk	met	pastorie	of	de	bebouwing	op	een	landgoed.	Om	recht	te	
doen	aan	de	bijzondere	waarde	stelt	de	gemeente	aanvullende	eisen	aan	plan-
nen	voor	aan	en	binnen	de	invloedssfeer	van	cultureel	erfgoed.	De	gemeente	
wenst	de	ontwikkeling	 in	beginsel	 te	beperken	 tot	het	versterken	of	herstel-
len	van	historisch	wenselijke	eigenschappen	danwel	het	faciliteren	van	nieuw	
gebruik	met	als	doel	het	behoud	van	de	panden.	Aanpassingen	betreffen	in	de	
regel	kleine	wijzigingen,	die	het	aanzien	van	de	gebouwen	niet	schaden	zoals	
bescheiden	dakkapellen	aan	de	achterzijde	of	bijgebouwen	uit	het	zicht	vanuit	
de	openbare	ruimte.	Ingrijpende	wijzigingen	zijn	uitzonderingen,	die	in	de	regel	
zorgvuldig	en	terughoudend	in	het	bestaande	beeld	moeten	worden	ingepast.

	 	De	gemeente	zet	 in	op	behoud	danwel	versterking	van	het	cultuurhistorisch	
karakter	van	de	gebouwen,	waarbij	voor	kleine	wijzigingen	een	gelijke	archi-
tectuur	uitgangspunt	 is	maar	voor	grotere	wijzigingen	een	meer	eigentijdse	
architectuur	eveneens	passend	kan	zijn.

	 	Roosendaal	heeft	een	grote	variatie	aan	historisch	waardevolle	gebouwtypen.	
De	benadering	van	cultureel	erfgoed	is	vooral	maatwerk.	Er	zijn	wel	specifieke	
typen	bouwwerken	te	onderscheiden,	die	kenmerkend	zijn	voor	de	gemeente.	
In	Roosendaal	zijn	met	name	de	boerderijen	en	het	religieuze	erfgoed	karak-
teristiek.

	 Agrarisch	erfgoed
	 	De	boerderijen	zijn	voornamelijk	van	het	langgeveltype,	waarin	wonen	en	wer-
ken	samen	in	een	langgerekte	massa	zijn	ondergebracht.	Het	zijn	objecten	die	
door	het	hele	buitengebied	en	in	de	kernen	voorkomen.	De	boerderijen	met	
erfbeplanting	en	bijgebouwen	zijn	kenmerkend	voor	het	gebied.	De	boerde-
rijen	bepalen	mede	het	waardevolle	beeld	van	het	buitengebied	en	de	linten.

	 	De	boerderijen	staan	meestal	dicht	op	de	weg	en	zijn	 langgerekt	met	een	
nadrukkelijk	dak	en	doorgaande	gevelvlakken.	De	goten	liggen	relatief	laag	en	
door	de	geringe	beukbreedte	is	de	kap	ook	beperkt	in	hoogte.	In	de	uitwerking	
van	de	massa	is	er	onderscheid	tussen	het	meer	verfijnde	woondeel	en	het	
eenvoudiger	uitgevoerde	bedrijfsdeel.	De	boerderijen	hebben	een	zorgvul-
dige,	maar	niet	overdadige	detaillering.	De	gevels	zijn	veelal	opgebouwd	uit	
baksteen	en	een	enkele	keer	in	een	lichte	tint	gepleisterd.	De	plint	is	hier	en	
daar	van	een	donkerder	steen	of	gepleisterd.	Daken	zijn	merendeels	afgedekt	
met	keramische	pannen	of	riet.	De	overwegend	houten	kozijnen	zijn	meestal	
geschilderd	 in	een	donkere	kleur	als	groen	en	oker,	raamdelen	hebben	een	
lichtere	tint.	De	bijgebouwen	zoals	de	stallen	en	schuren	hebben	een	met	het	
hoofdgebouw	vergelijkbaar	hoofdvolume,	maar	zijn	 in	architectuur	en	detail-
lering soberder.
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	 Religieus	erfgoed
	 	Kloosters	en	kerken	zijn	(clusters)	objecten	met	een	specifieke	vorm	die	gere-
lateerd	is	aan	de	functie	van	het	betreffende	object	en	de	periode	waarin	het	
gebouwd	is.	Een	klooster	bestaat	veelal	uit	een	cluster	bebouwing	met	diverse	
functies,	zoals	een	hoofdvleugel	met	onder	andere	 leef-	en	gebedsruimten,	
een	kapel	en	een	school.	Bij	een	kerk	staat	vaak	een	pastorie,	kapellen	staan	
ook	wel	op	zichzelf.	Deze	objecten	vormen	door	hun	vrije	ligging	en	massa	van	
oudsher	accenten	in	het	silhouet	van	de	stad	of	wijk.

	 	Aandachtspunten	bij	de	beoordeling	zijn	onder	meer	behoud	van	het	individu-
ele	karakter	en	de	voor	het	object	kenmerkende	architectonische	uitwerking,	
sober	tot	rijk,	met	traditioneel	materiaal-	en	kleurgebruik.

 Uitgangspunten
	 	Bij	de	beoordeling	van	kleinere	wijzigingen	aan	of	 in	de	 invloedssfeer	van	
erfgoed	zal	de	commissie	onder	meer	de	 inpassing	daarvan	 in	de	ordening	
op	het	erf	en	het	karakter	van	het	pand	bezien.	Hierbij	zal	onder	meer	aan-
dacht	worden	geschonken	aan	de	architectonische	uitwerking	met	 inbegrip	
van	materiaal-	en	kleurgebruik.

	 	Bij	de	beoordeling	van	eventuele	grotere	wijzigingen	zal	de	commissie	met	
name	aandacht	 schenken	aan	een	grote	mate	van	 terughoudendheid.	De	
nadruk	 ligt	hierbij	op	de	plaatsing	 ten	opzichte	van	enerzijds	de	openbare	
ruime	met	inbegrip	van	het	landschap	en	anderzijds	het	object	of	ensemble	op	
zich,	en	een	terughoudende	vormgeving	met	inbegrip	van	materiaal-	en	kleur-
gebruik.	Zonder	wijzigingen	en	nieuwbouw	onmogelijk	te	maken,	heeft	herstel	
van	historisch	wenselijke	eigenschappen	prioriteit.

	 	Omdat	cultureel	erfgoed	vraagt	om	een	specifieke	benadering	zal	bij	de	beoor-
deling	eveneens	kunnen	worden	teruggegrepen	op	het	vakmanschap	van	de	
ontwerper	zoals	bedoeld	en	beschreven	in	de	algemene	criteria.

	 	Bij	aanpassingen	aan	cultureel	erfgoed	gelden	de	volgende	algemene	uit-
gangspunten:

•			wijzigingen	spelen	in	beginsel	een	ondergeschikte	rol	in	het	aanzien	van	het	
object	en	zijn	in	stijl,	maat,	schaal	en	detaillering	zorgvuldig	afgestemd	op	(cul-
tuurhistorische	delen	van)	het	object

•	 bij	aanpassingen	blijft	de	hoofdvorm	van	het	gebouw	duidelijk	herkenbaar
•	 	het	zicht	op	het	monument	of	beeldbepalend	pand	vrij	laten
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BijlageSTRAATNAMENREGISTER

Als er naar aanleiding van de indeling twijfel bestaat in welk gebied een 
gebouw	thuishoort,	zal	de	welstandscommissie	op	basis	van	de	beschrijvin-
gen	en	afbeeldingen	aangeven	welke	criteria	van	toepassing	worden	geacht.

Gebruikte	afkortingen:
(H)	Heerle	 	 (R)	Roosendaal	
(M)	Moerstraten	 	 (W)	Wouw	
(N)	Nispen	 	 (WP)	Wouwse	Plantage	

Overig 
‘t	Steeke	(W)	 5
‘t	Zand	(R)	 6
‘t	Zijl	(N)	 10
28	Oktoberstraat	(W)	 5

A
A	dijk	(R)	 6
A-B	pad	(R)	 6
Aanwas	(R)	 8
Abdijberg	(R)	 6
Abel	Tasmanstraat	(R)	 4
Abelenberg	(R)	 6
Abeliadonk	(R)	 6
Acacialaan	(H)	 5
Acacialaan	(R)	 6
Achterberg	(R)	 6
Adelaarstraat	(N)	 5
Admiraal	de	Ruijterstraat	(R)	 4
Admiraal	Lonckestraat	(R)	 4
Admiraal	Trompstraat	(R)	 4
Adriaan	Roland	Holstlaan	(R)	 6
Adriaen	Brouwerstraat	(R)	 6
Adriaen	van	Ostadestraat	(R)	 6
Aelbert	Cuypstraat	(R)	 6
Agathadonk		(R)	 6
Agathalaan	(W)	 5
Akeleiflat	(R)	 6
Akkermansstraat	(R)	 10
Akkerstraat	(R)	 10
Akkerstraat	(W)	 3/10
Akkerstraat	(WP)	 10
Albastdijk	(R)	 6
Albertdonk	(R)	 6
Aldendriellaan	(R)	 6
Alexanderdonk	(R)	 6
Alfred	Ostplein	(R)	 6
Alfrinkhof	(R)	 6
Alkenberg	(R)	 6
Amarildijk	(R)	 6
Amberberg	(R)	 6
Ambrozijnberg	(R)	 6
Amerikalaan	(R)	 6

Amethistdijk	(R)	 6
Ampèrestraat	(R)	 6
Anemoonflat	(R)	 6
Angelusberg	(R)	 6
Anjelierstraat	(R)	 6
Anna	Bijnslaan	(R)	 6
Annevillelaan	(R)	 6
Antennestraat	(R)	 6
Anthonie	van	Dijckstraat	(R)	 6
Antoniusstede	(R)	 4
Antwerpseweg	(N)	 10
Antwerpseweg	(R)	 6/8/10
Argonweg	(R)	 8
Atoomweg	(R)	 8
Azaleastraat	(R)	 6
Azurietdijk	(R)	 6

B 
B	dijk	(R)	 6
B-C	pad	(R)	 6
Baakberg	(R)	 6
Bachlaan	(R)	 6
Badhuisstraat	(R)	 1/4/6
Bakkersbergweg	(R)	 8
Balladeberg	(R)	 6
Balsemienberg	(R)	 6
Bameerweg		(H)	 5/10
Bandeliersberg	(R)	 6
Barietdijk	(R)	 6
Baron	de	Catersstraat	(WP)	 5
Bartóklaan	(R)	 6
Basaltdijk	(R)	 6
Beeklaan	(R)	 6
Beeklaan	(W)	 5
Beetslaan	(R)	 6
Begijnenberg	(R)	 6
Begoniastraat	(R)	 6
Belder	(R)	 8
Bellamyflat	(R)	 6
Benedendonk	(R)	 6
Beneluxflat	(R)	 6
Bennekens	(W)	 5
Benoitlaan	(R)	 6
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Bergkristaldijk	(R)	 6
Bergrand	(R)	 6/9
Bergsebaan	(H)	 10
Bergsebaan	(N)	 3/5/10
Bergsebaan	(R)	 10
Bergsebaan	(W)	 3/10
Bergsestraat	(W)	 2/3
Berkenlaan	(R)	 6
Berkepad	(H)	 5
Bernardlaan	(W)	 5
Beryldijk	(R)	 6
Beukenlaan	(R)	 6
Beukenstraat	(H)	 5
Beverenlaan	(R)	 6
Bieakker	(W)	 5
Biezenstraat	(R)	 10
Biezenstraat	(W)	 10
Biggelaar	(R)	 1
Bijltje	(W)	 5
Bilderdijklaan	(R)	 6
Bleijdenhoeksestraat	(WP)	 10
Blikstraat	(W)	 10
Bloemenmarkt	(R)	 1
Bloesemberg	(R)	 6
Blomakker	(W)	 5
Boeiinksestraat	(R)	 10
Boerenweg	(H)	 10
Boerhaavelaan	(R)	 6/9
Boerkensleen	(R)	 8
Bogerd	(W)	 5
Bokberg	(R)	 6
Boomgaardstraat	(R)	 4
Boomhoefstraat	(W)	 5
Borcht	(W)	 5
Borchwerf	(R)	 8
Borteldonksestraat	(N)	 10
Bosakker	(N)	 5
Bosbesstraat	(WP)	 7
Bosmierdreef	(R)	 10
Bosstraat	(R)	 8
Bosveld	(W)	 5
Boswachtersdreef	(N)	 10
Boterstraat	(R)	 10
Boterstraat	(W)	 10
Boudewijndonk	(R)	 6
Boulevard	(R)	 4
Boulevard	Antverpia	(R)	 4
Boutenslaan	(R)	 6
Boutershemstraat	(W)	 5
Bovendonk	(R)	 6/8/9
Braak	(R)	 8
Braak	(W)	 5

Brakesteinlaan	(R)	 6
Brammeweg	(R)	 10
Bredaseweg	(R)	 4/7
Brederolaan	(R)	 6
Breitnerlaan	(R)	 6
Brembosstraat	(R)	 10
Bremere	(W)	 5
Brigittadonk	(R)	 6
Broekakkerstraat	(N)	 5
Bronkhorstdreef	(R)	 6
Brouwersberg	(R)	 6
Brucknerlaan	(R)	 6
Brugstraat	(R)	 1/4
Buijenstraat	(R)	 4/7/10
Buitenberg	(R)	 6
Bulkenaarsestraat	(R)	 10
Bulkstraat	(W)	 10
Burg.	Freijterslaan	(R)	 1/6
Burg.	Prinsensingel	(R)	 1/4
Burg.	Schneiderlaan	(R)	 6
Burg.	Schoonheijtstraat	(R)	 4
Burgerhoutsestraat	(R)	 4
Burgstlaan	(R)	 6
Busken	Huetlaan	(R)	 6

C 
C	dijk	(R)	 6
Cameedijk	(R)	 6
Camphuysenlaan	(R)	 6
Canadeselaan	(R)	 6
Carel	Willinkplein	(R)	 6
Carneooldijk	(R)	 6
Cederberg	(R)	 6
Chaletberg	(R)	 6
Champetterberg	(R)	 6
Charitasstraat	(R)	 6
Christiaan	Huijgensstraat	(R)	 6
Christineplein	(R)	 4
Chromietdijk	(R)	 6
Cinnaberdijk	(R)	 6
Cipresberg	(R)	 6
Citroenberg	(R)	 6
Clematisflat	(R)	 6
Clemens	M.	Hofbauerstraat	(R)	 6
Clovisdonk	(R)	 6
Commandobaan	(R)	 9
Consciencelaan	(R)	 6
Coornhertlaan	(R)	 6
Corneliusflat	(R)	 6
Couperuslaan	(R)	 6
Covellijndijk	(R)	 6
Cyclaamberg	(R)	 6
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D
D	dijk	(R)	 6
D-E	pad	(R)	 6
Da	Costaflat	(R)	 6
Daasdonklaan	(R)	 6
Dadelberg	(R)	 6
Dahliastraat	(R)	 6
Dalstraat	(R)	 10
Damastberg	(R)	 6
Damstraat	(R)	 4
David	Teniersplein	(R)	 6
De	Eglantier	(R)	 6
De	Fuis	(R)	 4
De	Gebrande	Hoef	(M)	 3
De	Genestetlaan	(R)	 6
De	Lind	(N)	 5
De	Meeten	(R)	 8
De	Nieuwenberg	(R)	 10
De	Ster	(W)	 5
De	Stok	(R)	 7
De	Swaenlaan	(R)	 6
De	Wever	(M)	 3
De	Wijper	(H)	 8
De	Wildenborch	(R)	 6
Dennescheerderdreef	(R)	 10
Dennestraat	(N)	 10
Desmijndijk	(R)	 6
Deurlechtsestraat	(R)	 8
Deurnelaan	(R)	 6
Diamantdijk	(R)	 6
Diefhoekstraat	(H)	 10
Diefhoekstraat	(M)	 10
Diepenberg	(R)	 6
Diepenbrocklaan	(R)	 6
Dijkcentrum	(R)	 6
Dijkrand	(R)	 8
Dilleberg	(R)	 6
Dingenadonk	(R)	 6
Distelberg	(R)	 6
Doctor	Ariënsstraat	(R)	 6
Doctor	Mollerlaan	(R)	 6
Doctor	Nolenslaan	(R)	 6
Doctor	Poelsplein	(R)	 6
Doctor	Schaepmanlaan	(R)	

4/6
Doctor	van	Dregtstraat	(R)	 1
Doeldreef	(H)	 10
Doeldreef	(W)	 2/5/7
Doelstraat	(R)	 10
Dokter	Brabersstraat	(R)	 1
Dokter	Heijptstraat	(R)	 4
Dokter	Lemmensstraat	(R)	 4

Dolikberg	(R)	 6
Dolomietdijk	(R)	 6
Dominéstraat	(R)	 1
Donkenweg	(R)	 6
Donkenweg	(W)	 8
Dorlandweg	(R)	 6
Dorpsstraat	(N)	 3
Dragonberg	(R)	 6
Drakenberg	(R)	 6
Dravietdijk	(R)	 6
Driehoekstraat	(R)	 8
Druivenberg	(R)	 6
Dubbelberg	(R)	 6
Duke	Ellingtonlaan	(R)	 6
Dullaertlaan	(R)	 6
Dunantstraat	(R)	 4
Dussenlaan	(R)	 6

E
Ebbenberg	(R)	 6
Edisonstraat	(R)	 6
Eekhoorndreef	(R)	 10
Eendenberg	(R)	 6
Eerenburg	(N)	 10
Egbertdonk	(R)	 6
Egeraandijk	(R)	 6
Eiberberg	(R)	 6
Eikenlaan	(R)	 6
Eindstraat	(R)	 4
Einsteinstraat	(R)	 6
Ekelhof	(H)	 5
Ekelstraat	(H)	 5
Ekenberg	(R)	 6
Elandberg	(R)	 6
Elderseweg	(R)	 10
Electronweg	(R)	 8
Elementweg	(R)	 8
Eleolietdijk	(R)	 8
Elisadonk	(R)	 6
Elzenberg	(R)	 6
Elzenstraat	(H)	 5
Emmastraat	(R)	 4
Enargietdijk	(R)	 6
Enclaveberg	(R)	 6
Engelselaan	(R)	 6
Erasmuslaan	(R)	 6
Ericastraat	(R)	 6
Esdoornlaan	(R)	 6
Esdoornstraat	(H)	 5
Espenberg	(R)	 6
Essenseweg	(N)	 3/10
Ettenseweg	(R)	 8
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Ettingstraat	(R)	 6
Euklaasdijk	(R)	 6
Evelindeflat	(R)	 6
Everberg	(R)	 6
Everlandwegje	(N)	 10
Everlandwegje	(R)	 10
Evertkreekweg	(R)	 10
Expeditiestraat	(R)	 1

F
Fagotberg	(R)	 6
Fatimalaan	(R)	 4
Faunaberg	(R)	 6
Fazantberg	(R)	 6
Fazantstraat	(N)	 5
Feithlaan	(R)	 6
Ferdinand	Bolstraat	(R)	 6
Flamingostraat	(N)	 5
Flaneerdijk	(R)	 6
Flaviadonk	(R)	 6
Fleurberg	(R)	 6
Flintdijk	(R)	 6
Florahove	(R)	 4
Florisdonk	(R)	 6
Fluwijnberg	(R)	 6
Fortuinstraat	(R)	 4
Frambozenberg	(R)	 6
Frans	Broosstraat	(R)	 6
Frans	Halslaan	(R)	 6
Frederik	Hendrikstraat	(R)	 4
Freesiaberg	(R)	 6
Fregatberg	(R)	 6
Frisodonk	(R)	 6
Fuchsiaberg	(R)	 6

G
Gagelberg	(R)	 6
Galmeidijk	(R)	 6
Galonberg	(R)	 6
Galvanistraat	(R)	 6
Gamanderberg	(R)	 6
Ganzerikstraat	(WP)	 5
Gareelweg	(H)	 10
Gareelweg	(M)	 10
Gastelseweg	(R)	 4/8/10
Geerberg	(R)	 6
Geerhoek	(W)	 5
Gemsberg	(R)	 6
Gerard	Doustraat	(R)	 6
Gerard	ter	Borchstraat	(R)	 6
Gerard	Walschaplaan	(R)	 6
Gerardus	Majellastraat	(R)	 6

Gershwinlaan	(R)	 6
Gewenten	(R)	 8
Gezellelaan	(R)	 6
Gierelaar	(W)	 5
Gildenbondstraat	(R)	 4
Glymesstraat	(W)	 5
Gorterlaan	(R)	 6
Govert	Flinckstraat	(R)	 6
Graaienhil	(W)	 5
Greeflaan	(W)	 5
Gregoriusdonk	(R)	 6
Grensstraat	(N)	 10
Griendweg	(R)	 6
Gripvelden	(R)	 6
Grobbendonk	(W)	 5
Groenstraat	(R)	 4
Gruttoberg	(R)	 6

H
Hadewychlaan	(R)	 6
Hagedisberg	(R)	 6
Haiinksestraat	(R)	 10
Halstersebaan	(H)	 10
Halstersebaan	(M)	 10
Hamsterberg	(R)	 6
Haverberg	(R)	 6
Haverblok	(W)	 5
Haverschmidtlaan	(R)	 6
Haydnlaan	(R)	 6
Hazenberg	(R)	 6
Hazendreef	(N)	 10
Hazendreef	(R)	 10
Heerma	van	Vossstraat	(R)	 4
Heesterberg	(R)	 6
Heijbeeksestraat	(N)	 10
Heijermanslaan	(R)	 6
Heilig	Hartplein	(R)	 4
Heining	(W)	 5
Heirweg	(R)	 10
Heistraat	(R)	 10
Heistraat	(WP)	 10
Heivelddreef	(M)	 3/7/10
Heliotroopdijk	(R)	 6
Heliumweg	(R)	 8
Hellegatsestraat	(M)	 3/10
Hellemonsdreef	(R)	 10
Helmersflat	(R)	 6
Hendrik	Gerard	Dirckxstraat	(R)	 1
Hendrikstraat	(R)	 4
Henkenshagelaan	(R)	 6
Herelsestraat	(H)	 3/5/7
Hermelijndreef	(R)	 10
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Hertendreef	(R)	 10
Het	Dreefje	(N)	 10
Heulberg	(R)	 6
Heuvellaan	(R)	 4
Hilstraat	(R)	 10
Hobbemastraat	(R)	 6
Hoeksebaan	(WP)	 10
Hoekstraat	(R)	 10
Hoenderberg	(R)	 6
Hofstraat	(R)	 4
Hofstraat	(W)	 5
Hofveld	(R)	 4
Hoge	Bergen	(R)	 8
Hoge	Brug	(R)	 4
Hoge	Langendijk	(R)	 6
Hoge	Wel	(R)	 8
Hogerwerf	(R)	 8
Hogestede	(R)	 1
Hogeweg	(R)	 10
Hogewerf	(W)	 5
Hollands	Diepstraat	(N)	 10
Hollandsedreef	(WP)	 10
Hollewegje	(R)	 10
Holterbergsestraat	(R)	 10
Honingbossenweg	(N)	 10
Hoogstraat	(R)	 4
Hoornblendedijk	(R)	 6
Hopmeerweg	(N)	 10
Hopmeerweg	(WP)	 10	
Hoveniersberg	(R)	 6
Hubertusdonk	(R)	 6
Huijbergseweg	(R)	 6/10
Hulsdonksestraat	(R)	 4

I
Iepenberg	(R)	 6
Imkerberg	(R)	 6
Impalaberg	(R)	 6
Industriestraat	(R)	 8
Ionweg	(R)	 8
Ireneplein	(R)	 4
Irisberg	(R)	 6
Isabelladonk	(R)	 6

J
Jacob	Catslaan	(R)	 6
Jacob	Marisstraat	(R)	 6
Jacob	van	Heemskerckstraat	(R)	 4
Jacob	van	Ruijsdaelstraat	(R)	 6
Jacobus	Vosstraat	(R)	 6
Jadedijk	(R)	 6
Jagersberg	(R)	 6

Jagersweg	(H)	 3/10
Jakobijnberg	(R)	 6
Jan	Frederik	Vlekkestraat	(R)	 8
Jan	Sluijtersstraat	(R)	 6
Jan	Steenstraat	(R)	 6
Jan	Tooropstraat	(R)	 6
Jan	van	Eijckplein	(R)	 6
Jan	van	Goijenstraat	(R)	 6
Jan	Vermeerlaan	(R)	 6/8
Jasmijnberg	(R)	 6
Jasmijnstraat	(WP)	 5
Jeroen	Boschstraat	(R)	 6
Joostveld	(R)	 6
Jordaensplein	(R)	 6
Joseph	Israëlsstraat	(R)	 6
Julianastraat	(R)	 4
Julianaweg	(WP)	 10
Juraberg	(R)	 6
Jurriaandonk	(R)	 6

K
Kade	(R)	 1
Kadeplein	(R)	 8
Kalmoesberg	(R)	 6
Kalsdonksestraat	(R)	 4/9
Kalverstraat	(R)	 7/10
Kamperfoelieflat	(R)	 6
Kamperfoeliestraat	(WP)	 5
Kapellerlaan	(R)	 4
Kapelstraat	(H)	 5/10
Kapelstraat	(R)	 6
Kapelweg	(R)	 8
Kardinaal	van	Rossumstraat	(R)	 6
Kastanjeberg	(R)	 6
Kastanjelaan	(H)	 5
Kasteelstraat	(W)	 5
Kattevendreef	(R)	 10
Kees	van	Dongenplein	(R)	 6
Keijenburg	(R)	 6
Keldermansstraat	(W)	 5
Kelvinstraat	(R)	 6
Kerkpad	(H)	 5/10
Kerkplein	(N)	 3
Kerkstraat	(R)	 1
Kerkstraat	(WP)	 5/10
Kerkweg	(N)	 10
Kernweg	(R)	 8
Kersenberg	(R)	 6
Keulsveld	(R)	 8
Kievitstraat	(N)	 5
Klaproosberg	(R)	 6
Klaverberg	(R)	 6
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Klein	Brabant	(R)	 6
Klerkenveld	(R)	 8
Klimopberg	(R)	 6
Klinkert	(W)	 5
Klokbergsestraat	(N)	 10
Klooslaan	(R)	 6
Kloosterstraat	(R)	 1
Kloosterstraat	(W)	 2/5
Kloosterweg	(N)	 10
Knipplein	(R)	 6
Koekoekpad	(N)	 5
Kolfwei	(W)	 5
Kooldreef	(R)	 8
Koraaldijk	(R)	 6
Korte	Zegstraat	(R)	 10
Kortendijksestraat	(R)	 4
Kozijnenstraat	(N)	 10
Krampenloop	(R)	 6/10
Krekelberg	(R)	 6
Kriekendreef	(WP)	 10
Kroevenlaan	(R)	 6
Kromveld	(W)	 5
Kromzaad	(R)	 8
Kruislandseweg	(W)	 10
Kruisstraat	(R)	 10
Kuiperstraat	(R)	 1
Kuisel	(R)	 8

L
Laagveldsestraat	(R)	 10
Laagweg	(M)	 10
Laan	van	België	(R)	 1/4/7
Laan	van	Brabant	(R)	 1/6
Laan	van	Europa	(R)	 6
Laan	van	Henegouwen	(R)	 6
Laan	van	Limburg	(R)	 1
Laan	van	Luxemburg	(R)	 1
Laan	van	Vlaanderen	(R)	 6
Laan	van	Wallonië	(R)	 6
Lage	Brug	(R)	 6
Lage	Zegge	(R)	 8
Lage	Zeggestraat	(R)	 10
Lagestraat	(R)	 10
Lambertuslaan	(W)	 5
Landeweel	(W)	 5
Landjuweel	(R)	 6
Langdonk	(R)	 6
Langendijksestraat	(R)	 10
Langeveld	(R)	 4
Lariksberg	(R)	 6
Laurierberg	(R)	 6
Lavadijk	(R)	 6

Lavendelberg	(R)	 6
Leede	(R)	 6
Leemstraat	(R)	 8
Leguaanberg	(R)	 6
Lelieberg	(R)	 6
Leliestraat	(WP)	 5
Lenaertsstraat	(W)	 5
Lepelstraat	(R)	 8
Ligusterberg	(R)	 6
Lijsterbeslaan	(R)	 6
Lijsterbesstraat	(WP)	 5
Lindenburg	(R)	 6
Lindestraat	(H)	 5
Lindestraat	(R)	 10
Lisztlaan	(R)	 6
Lobeliaberg	(R)	 6
Lodewijkdonk	(R)	 6
Lorentzstraat	(R)	 4/6
Lotusberg	(R)	 6
Louis	Paul	Boonlaan	(R)	 6
Lucas	van	Leydenstraat	(R)	 6
Luciadonk	(R)	 6
Ludwighove	(R)	 4
Ludwigstraat	(R)	 6
Luienhoekweg	(M)	 10
Lupineberg	(R)	 6
Luykenlaan	(R)	 6
Lyceumlaan	(R)	 4

M
Maaikensveld	(R)	 6
Maartenstraat	(N)	 10
Madeliefberg	(R)	 6
Madenstraat	(R)	 8
Mahlerlaan	(R)	 6
Maïsberg	(R)	 6
Mangoberg	(R)	 6
Marconistraat	(R)	 6
Margrietberg	(R)	 6
Mariabaan	(WP)	 10
Mariaplein	(R)	 6
Markiezenstraat	(W)	 5
Markt	(R)	 1
Markt	(W)	 2
Marktstede	(R)	 1/4
Marmotberg	(R)	 6
Marnixlaan	(R)	 6
Martel	(W)	 5
Marterdreef	(N)	 10
Marterdreef	(R)	 10
Martinus	Nijhofflaan	(R)	 6
Martinusdonk	(R)	 6
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Maststraat	(N)	 10
Mathildadonk	(R)	 6
Mauritsstraat	(R)	 4
Mauvestraat	(R)	 6
Maxburgh	(R)	 4
Meesberg	(R)	 6
Meeuwberg	(R)	 6
Meidoornlaan	(R)	 6
Meidoornstraat	(H)	 5
Meikeverdreef	(R)	 10
Meirestraat	(R)	 8
Melis	Stokelaan	(R)	 6
Melleveld	(W)	 5
Memlincstraat	(R)	 6
Merelberg	(R)	 6
Mesdagstraat	(R)	 6
Middenstraat	(R)	 4
Mierberg	(R)	 6
Mill	Hillplein	(R)	 1
Mimosaflat	(R)	 6
Moerasberg	(R)	 6
Moerendaalsestraat	(N)	 5
Moerkantsebaan	(WP)	 10
Moerstraatsebaan	(M)	 10
Moerstraatseweg	(H)	 10
Moerstraatseweg	(M)	 3/10
Molenakker	(N)	 5
Molenbeekstraat	(R)	 6
Molensingel	(W)	 5
Molenstraat	(R)	 1
Mondriaanstraat	(R)	 6
Monseigneur	Frenckenstraat	(R)	 6
Monseigneur	Hopmansstraat	(R)	 6
Monseigneur	Mutsaersstraat	(R)	 6
Monseigneur	Zwijsenstraat	(R)	 4
Morelberg	(R)	 6
Moriondijk	(R)	 6
Mosberg	(R)	 6
Moureauveld	(R)	 6
Moutberg	(R)	 6
Mozartlaan	(R)	 6
Muizendreef	(N)	 10
Multatulilaan	(R)	 6
Muntberg	(R)	 6
Muurberg	(R)	 6

N
Nachtegaalstraat	(N)	 10
Nauwstraat	(R)	 10
Nederheide	(N)	 10
Nederhof	(W)	 5
Neerakker	(W)	 5

Neutronweg	(R)	 8
Newtonstraat	(R)	 6
Nieuwe	Markt	(R)	 1
Nieuwenberg	(R)	 10
Nieuwstraat	(R)	 1/4
Nieuwstraat	(W)	 2/5
Nigtestraat	(N)	 10
Nispensestraat	(R)	 1/4
Nispenseweg	(N)	 10
Nispenseweg	(R)	 7
Noordstraat	(R)	 10
Norbartlaan	(R)	 6
Nucleonweg	(R)	 8

O
Obrechtlaan	(R)	 6
Odiliadonk	(R)	 6
Oliemolen	(R)	 4
Olmenstraat	(H)	 5
Omgang	(W)	 5
Ommegangstraat	(R)	 4
Onyxdijk	(R)	 6
Oostelijke	Havendijk	(R)	 8
Oostlaarsestraat	(R)	 10
Oostmoer	(N)	 5
Oostplein	(R)	 8
Opaaldijk	(R)	 6
Ottermeerweg	(N)	 10
Ottermeerweg	(WP)	 10
Oude	Ettensebaan	(R)	 8
Oude	Turfvaartsestraat	(N)	 10
Oude	Turfvaartsestraat	(R)	 10
Oudlandsdijkje	(M)	 10
Ouwerveldenweg	(WP)	 10

P
Panneboeter	(R)	 1
Parabaan	(R)	 9
Parkeerterrein	Spuitendonk	(R)	 10
Parklaan	(R)	 4
Passage	(R)	 1
Passenberg	(N)	 10
Passenberg	(R)	 10
Pastoor	Pottersstraat	(W)	 3
Pastoor	van	Akenstraat	(R)	 6
Pastoor	van	Spaandonklaan	(N)	 5
Pastoor	Woltersplein	(W)	 2
Pater	Damiaanstraat	(R)	 6
Patrijsstraat	(N)	 5
Paul	Emsensstraat	(WP)	 5
Paulijnenveld	(R)	 6
Paulus	Potterstraat	(R)	 6
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Paulusdonk	(R)	 6
Pelikaanstraat	(N)	 5
Permekeplein	(R)	 6
Petrus	Dondersstraat	(R)	 6
Philipslaan	(R)	 4/6
Piet	Heijnstraat	(R)	 4
Pieter	Brueghelstraat	(R)	 6
Pieter	Corneliszoon	Hooftlaan	(R)	 6
Pieter	de	Hooghstraat	(R)	 6
Pioenstraat	(R)	 6
Planken	Wambuis	(R)	 6
Plantage	Centrum	(WP)	 10
Plantagebaan	(W)	 5/10
Plantagebaan	(WP)	 3/10
Plataanhof	(R)	 6
Plataanstraat	(H)	 5
Platinadijk	(R)	 6
Poirterslaan	(R)	 6
Polanenlaan	(R)	 6
Poolselaan	(R)	 6
Pootlaan	(R)	 6
Populierstraat	(H)	 5
Porfierdijk	(R)	 6
Potendreef	(R)	 10
Potgieterlaan	(R)	 6
President	Kennedylaan	(R)	 6
Prins	Bernhardstraat	(N)	 5
Prinses	Beatrixplein	(R)	 6
Professor	Aalbersestraat	(R)	 6
Protonweg	(R)	 8
Prunuslaan	(R)	 6
Puitenbroekstraat	(R)	 10

Q
Quantumweg	(R)	 8
Queridolaan	(R)	 6

R
Raadhuisstraat	(R)	 1
Radarstraat	(R)	 6
Radiostraat	(R)	 6
Ranonkelstraat	(R)	 6
Ravenhoflaan	(R)	 6
Ravensteinlaan	(R)	 6
Rechtzaad	(R)	 8
Rector	Hellemonsstraat	(R)	 6
Reginadonk	(R)	 6
Reigerstraat	(N)	 5
Rembrandtgalerij	(R)	 6
Renatusdonk	(R)	 6
Reviuslaan	(R)	 6
Ridderstraat	(W)	 5

Rietgoorsestraat	(R)	 10
Rietveld	(W)	 5
Rijksweg	A17	(R)	 8/10
Rijksweg	A58	(H)	 10
Rijksweg	A58	(R)	 6/8/10
Rijksweg	A58	(W)	 10
Rijksweg	A58	(WP)	 10
Rijksweg	Zuid	(Rucphen)	(R)	 10
Robijndijk	(R)	 6
Rodenbachlaan	(R)	 6
Roemer	Visscherlaan	(R)	 6
Rondeel	(R)	 6
Röntgenstraat	(R)	 6
Roosendaalsebaan	(W)	 3/10
Roosendaalsestraat	(W)	 2/3
Roosendaalswegje	(R)	 10
Rosada	(R)	 9
Roselaar	(R)	 1
Roselaarplein	(R)	 1
Rozenhof	(WP)	 5
Rozenvendreef	(N)	 10
Rozenvendreef	(R)	 10
Rozestraat	(R)	 4
Rubenslaan	(R)	 6
Rucphensebaan	(R)	 8/10
Runningstraat	(H)	 5
Ruusbroeclaan	(R)	 6

S
Saskiadonk	(R)	 6
Scherpdeel	(R)	 8
Schipbeek	(R)	 8
Scholtensboslaan	(R)	 7
Schoolstraat	(W)	 5
Schotsbossenstraat	(R)	 8
Schotselaan	(R)	 6
Schouwenbaan	(WP)	 7/10
Schubertlaan	(R)	 6
Schuivenoord	(R)	 6
Schuurakker	(R)	 8
Segersdreef	(R)	 6
Seringenstraat	(WP)	 5
Sint	Alphonsusstraat	(R)	 6
Sint	Jansstraat	(R)	 1/4
Sint	Josephsstraat	(R)	 4
Sint	Lucasplein	(R)	 6
Sint	Theresiastraat	(R)	 6
Slaaistraat	(R)	 10
Slaaistraat	(W)	 10
Smaragddijk	(R)	 6
Smidsakker	(N)	 5
Smoorstraat	(R)	 4
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Snollevendreef	(R)	 10
Sophiastraat	(R)	 4
Spectrum	(R)	 8/10
Spellestraat	(W)	 3/10
Spieghellaan	(R)	 6
Spiekestraat	(R)	 10
Spoorpad	(N)	 10
Spoorstraat	(R)	 4/8
Sportstraat	(R)	 4/6/7
Spuitendonksestraat	(WP)	 10
Stadserf	(R)	 1
Stapelenlaan	(R)	 6
Stapstuk	(R)	 10
Staringlaan	(R)	 6
Stationsplein	(R)	 4
Stationsstraat	(R)	 4
Steenbergsestraat	(H)	 10
Steenbergsestraat	(M)	 10
Steenovenstraat	(R)	 8/10
Steenpaal	(N)	 10
Stelberg	(W)	 5
Stephanusdonk	(R)	 6
Stepvelden	(R)	 8
Stoopstraat	(R)	 4
Strausslaan	(R)	 6
Streuvelslaan	(R)	 6
Strijenlaan	(R)	 6
Strijmaden	(R)	 8
Strijp	(W)	 5
Susannadonk	(R)	 6
Sweelincklaan	(R)	 6

T
Taconietdijk	(R)	 6
Takspui	(R)	 6
Tanzanietdijk	(R)	 6
Telefoonstraat	(R)	 6
Telegraafstraat	(R)	 6
Televisiestraat	(R)	 6
Telexstraat	(R)	 6
Teslastraat	(R)	 6
Tesselschadelaan	(R)	 6
Thorbeckelaan	(R)	 6/10
Tiendevrij	(W)	 5
Tindijk	(R)	 6
Titus	Brandsmastraat	(R)	 6
Toermalijndijk	(R)	 6
Tolbergcentrum	(R)	 6
Tollensflat	(R)	 6
Tongerloplein	(R)	 1
Topaasdijk	(R)	 6
Torenbaan	(H)	 5/10

Torenhof	(W)	 2
Torenplein	(W)	 2/5
Torenstraat	(R)	 1
Toussaintlaan	(R)	 6
Travertijndijk	(R)	 6
Tremolietdijk	(R)	 6
Triasdijk	(R)	 6
Trochietdijk	(R)	 6
Troostveld	(W)	 5
Tulpstraat	(R)	 4
Turfberg	(R)	 6/8
Turfvaartsestraat	(N)	 7/10
Turfvaartsestraat	(R)	 10
Tussen	de	Markten	(R)	 1
Tussenriemer	(R)	 8

U
Uniestede	(R)	 4

V
Vaartkant	(R)	 10
Vaartveld	(R)	 8
Valeriuslaan	(R)	 6
Valkenburgstraat	(R)	 4
Valkrustlaan	(R)	 6
Van	Alphenlaan	(R)	 6
Van	Anrooylaan	(R)	 6
Van	Beethovenlaan	(R)	 4/6
Van	Coothlaan	(R)	 4
Van	de	Woestijnelaan	(R)	 6
Van	der	Nootlaan	(R)	 6
Van	der	Waalsstraat	(R)	 6
Van	Deyssellaan	(R)	 6
Van	Dregtplein	(R)	 1
Van	Eedenlaan	(R)	 6
Van	Effenlaan	(R)	 6
Van	Gilselaan	(R)	 4
Van	Goghlaan	(R)	 6
Van	Leeuwenhoeklaan	(R)	 6
Van	Lenneplaan	(R)	 6
Van	Maerlantlaan	(R)	 6
Van	Manderlaan	(R)	 6
Van	Oranje	Nassauhof	(R)	 4
Van	Roomenstraat	(R)	 4
Van	Schendellaan	(R)	 6
Van	Veldekelaan	(R)	 6
Veenbos	(M)	 5
Veenen	(R)	 8
Veldweg	(N)	 10
Veldweg	(R)	 10
Veldweg	(WP)	 10
Venneveld	(R)	 8
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Venpoorten	(W)	 5
Verweylaan	(R)	 6
Vierhoevenstraat	(R)	 10
Vijfhuizenberg	(R)	 8
Vijverveld	(W)	 5
Vincentiusstraat	(R)	 4
Vinkenbroeksestraat	(R)	 10
Vioolstraat	(R)	 6
Visdonkseweg	(R)	 6/10
Vleetweg	(WP)	 10
Vlierbesstraat	(WP)	 5
Vlierwerf	(R)	 8
Vlietweg	(R)	 10
Vogelenzangstraat	(R)	 10
Vogelkersstraat	(WP)	 5
Vogelzang	(R)	 6
Voltastraat	(R)	 6
Von	Weberlaan	(R)	 6
Vondellaan	(R)	 6
Voorstraat	(R)	 4
Vossendreef	(R)	 10
Vroenhoutseweg	(R)	 10
Vrouwemadepad	(R)	 1/4
Vrouwemadestraat	(R)	 4
Vrouwenhoflaan	(R)	 7
Vughtstraat	(R)	 4

W
Warbergsestraat	(R)	 10
Watermolenberg	(R)	 6
Watermolenstraat	(R)	 6/8
Waterstraat	(H)	 10
Waterstraat	(R)	 4/9
Waterstraat	(W)	 5/7/10
Wattstraat	(R)	 6
Weissenbruchstraat	(R)	 6
Wesemaelestraat	(W)	 5
Westelaarsestraat	(H)	 10
Westelaarsestraat	(WP)	 10	
Westelijke	Havendijk	(R)	 8
Weststraat	(WP)	 10
Wethouder	Lanenstraat	(R)	 6
Wijnkorenstraat	(R)	 8
Wildersedreef	(WP)	 10
Wildert	(W)	 5
Wilgenstraat	(H)	 5
Wilhelminastraat	(R)	 4
Willem	Barentszstraat	(R)	 4
Willem	Dreesweg	(R)	 6/8/10
Willem	Elsschotlaan	(R)	 6
Willemstraat	(R)	 4
Wittemstraat	(W)	 5

Wouwbaan	(R)	 7/10
Wouwseweg	(R)	 4

Z
Zandschel	(N)	 5/10
Zeggeveld	(R)	 8
Ziel	(R)	 8
Zijlseweide	(N)	 10
Zinniastraat	(R)	 6
Zonnelandstraat	(N)	 10
Zoomvlietweg	(H)	 10
Zoomvlietweg	(WP)	 10
Zoomweg	(H)	 10
Zoomweg	(WP)	 10
Zoudtlandlaan	(R)	 6
Zuidewijnlaan	(R)	 6
Zundertseweg	(R)	 4/6/7/10
Zwaanhoefstraat	(R)	 8
Zwaantjesdreef	(R)	 10
Zwaluwstraat	(R)	 10
Zwanenburgstraat	(N)	 10
Zwanenburgstraat	(R)	 10
Zwanenburgstraat	(WP)	 10
Zwijnsbergenlaan	(R)	 6
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1. INLEIDING

De gemeente Roosendaal heeft de uitstraling van de Molenstraat
de laatste decennia geleidelijk achteruit zien gaan. Door diverse
omstandigheden heeft de straat haar allure en aanzien grotendeels
verloren.

De gemeente heeft een ambitieus programma opgesteld om ver-
schillende problemen in de straat aan te pakken. Zo ook de beeld-
kwaliteit en in de inrichting van de straat. Behoud van het karakter
van de Molenstraat en het terugbrengen van de kwaliteit van de
panden vraagt om een toetsingskader waarbinnen ontwikkelaars,
architecten én ondernemers hun plannen kunnen uitvoeren en
vormgeven.

Een bestemmingsplan biedt louter ‘in het platte vlak’ sturing aan
bouwinitiatieven voor de hoofdzakelijk kwantitatieve aspecten
zoals bouwhoogte, bouwvolume, gevelbreedtes en dergelijke. De
welstandsnota voor de gemeente Roosendaal beschrijft de ruimte-
lijke kwaliteit in algemene zin, maar biedt onvoldoende aankno-
pingspunten voor de gewenste sturing op beeldkwaliteit op micro
(lees: gebouw) of meso (lees: straat) niveau.

Het is de wens van de gemeente Roosendaal om deze opgave op
een cultuurhistorisch verantwoorde wijze aan te pakken. Nieuwe
projecten moeten binnen de context van de Molenstraat worden
aangepakt. De inspiratie van het ontwikkelingsproces wordt ge-

zocht in het heden en verleden, zonder daarbij te streven naar een
ongebreideld kopiëren daarvan. Gevraagd worden eigentijdse op-
lossingen, die in ruimtelijk opzicht een brug slaan naar de toe-
komst.  Het streven is erop gericht om te komen tot een kritische
reconstructie van het centrumgebied tot een samenhangend ge-
heel.

Een beeldkwaliteitsplan biedt hier uitkomst omdat deze als aanvul-
ling op de gemeentelijke welstandsnota is. Een beeldkwaliteitsplan
kan de beeldkwaliteitsaspecten op straat- en pandniveau vastleg-
gen die karakteristiek zijn in een specifieke situatie. Het beeldkwa-
liteitsplan biedt een kader voor zowel het kwaliteitsbeleid van de
gemeente, als inspiratiekader voor een initiatiefnemer (particulier
of gemeente) als ook een toetsingskader voor de welstands- annex
monumentencommissie.

1.1 Welstand en het beeldkwaliteitsplan

De welstandsnota van de gemeente Roosendaal richt zich primair
op de min of meer reguliere en/of incidentele bouwopgave in be-
staande stedelijke gebieden en het buitengebied. Voor gebieden
met een planmatige functieverandering kan voor de sturing van
welstand ook een beeldkwaliteitplan opgesteld worden. Ook voor
een gewenste opwaardering van de uitstraling van een bepaald
gebied is een beeldkwaliteitsplan, vanwege de mogelijke gedetail-
leerdheid, het juiste instrument.
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Deze beeldkwaliteitsplannen kennen in de meeste gevallen niet
alleen welstandscriteria waarop bouwwerken worden getoetst,
maar bevatten bijvoorbeeld ook criteria voor de vormgeving van
het openbare gebied. Hoewel de inrichting van de openbare ruimte
niet welstandsplichtig is, vormt het wel een essentieel onderdeel
van de totale uitstraling van de straat.

Het beeldkwaliteitsplan dient drie doelen:

Inspiratiekader
In de eerste plaats dient een beeldkwaliteitplan in een ontwikke-
lingstraject inspirerend te zijn en de initiatiefnemer ertoe uit te
nodigen of uit te dagen tot kwalitatief hoogwaardige planvorming
te komen, zowel voor de gebouwen als ook voor de openbare
ruimte. Het document is dus voor zowel publieke als private partij-
en het inspiratiekader op basis waarvan de beeldkwaliteit van het
plangebied tot stand komt.

Beleidskader
Ten tweede bevat het beeldkwaliteitplan een toelichting waarin
het gemeentelijk beleid met betrekking tot de gewenste en vast te
leggen beeldkwaliteit wordt uitgelegd.
De toelichting vervult verder een belangrijke rol bij de onderbou-
wing van het toetsingskader waarmee de welstandscommissie toe-
zicht uitvoert. Voor iedereen biedt de toelichting een referentieka-
der waaraan gerefereerd kan worden met betrekking tot voorbeel-
den en beleidslijnen. Maar net als bij een bestemmingsplan heeft
ook bij het beeldkwaliteitplan de toelichting slechts een beperkte
status.

Welstandskader (toetsingskader)
Tenslotte dient het beeldkwaliteitplan, sinds de inwerkingtreding
van de nieuwe Woningwet en de komst van de gemeentedekkende
welstandsnota, nog een derde niet onbelangrijk doel, namelijk als
toetsingskader voor welstand en geeft het de nodige beeld-
kwaliteitseisen (kwalitatief kader) waaraan de welstandscommissie
ingediende bouwplannen kan toetsen. Het beeldkwaliteitplan voor
de welstandscommissie kan, voorzien van procedurele vereisten,
worden gehanteerd als een welstandsnota voor dit specifieke ge-
bied.

Van ontwikkeling naar beheer
Beeldkwaliteitsplannen zijn in principe bedoeld om specifieke ont-
wikkelingen te kunnen begeleiden. Als de ontwikkeling is afgerond
ligt het dan ook in de rede om de criteria die gelden voor het be-
treffende gebied bij een wijziging van de welstandsnota op te ne-
men in de welstandsnota zelf. De verwijzing naar het beeldkwali-
teitsplan kan dan vervallen.

1.2 Status

De gemeente Roosendaal heeft besloten voor de Molenstraat en
aangrenzende gebieden een beeldkwaliteitsplan op te stellen om-
dat zij streeft naar een (visuele) kwaliteitsverbetering in het gebied.
Vanwege deze wens tot kwaliteitsverbetering is de gemeente
Roosendaal van mening dat de welstandsnota te weinig handvatten
biedt, vandaar dat de onderhavige nota is opgesteld.
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Het onderhavige beeldkwaliteitsplan wordt op termijn door de
gemeenteraad van Roosendaal vastgesteld als onderdeel van de
welstandsnota. Dit beeldkwaliteitsplan heeft dan uiteindelijk de
status ‘welstandsnota’. Dat wil zeggen dat de procedureregels, zo-
als opgenomen in de welstandsnota, ook op dit stuk van toepassing
zijn. De in dit stuk genoemde criteria vormen een aanvulling op de
welstandsnota en zijn in de eerste plaats bedoeld om nieuwbouw-
initiatieven in het plangebied te kunnen begeleiden. Er is zoveel
mogelijk voorkomen dat er strijdigheden tussen de welstandsnota
en dit beeldkwaliteitsplan zijn. Wanneer er echter sprake is van
tegenstrijdigheden dan hebben de criteria zoals genoemd in dit
stuk, voorrang boven de criteria in de welstandsnota.

Richting vaststelling
Het beeldkwaliteitsplan dient tot stand te zijn gekomen volgens de
voorschriften die de Woningwet ten aanzien van de vaststelling en
wijziging van de welstandsnota stelt (vaststelling door de gemeen-
teraad en inspraak conform de gemeentelijke inspraakverorde-
ning). Door in de welstandsnota naar het beeldkwaliteitsplan te
verwijzen vormt dit plan juridisch een onderdeel van de welstands-
nota.
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1.3 Leeswijzer

Na dit eerste, inleidende hoofdstuk kent dit beeldkwaliteitsplan
nog 4 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 worden de beleidskaders ver-
woord. Hier wordt duidelijk welke kaders reeds opgesteld zijn voor
de Molenstraat en,  belangrijker nog, waarom deze kaders momen-
teel niet afdoende zijn om de wenselijke beeldkwaliteit van de
straat te herstellen en te bewaren. In hoofdstuk 3 wordt middels
een sterkte-zwakte analyse onderzocht wat de kernkwaliteiten van
de Molenstraat zijn. Door goed te kijken naar de straat, de opbouw
en de panden, wordt een goed inzicht verkregen in die aspecten
die waardevol zijn en in de toekomst behouden moeten worden.
Daarnaast dienen deze aspecten ook in toekomstige bouwplannen
toegepast te worden. Vervolgens wordt in het vierde hoofdstuk een
vertaalslag gemaakt van de bestaande kwaliteiten naar een ge-
biedsdekkend kader. Dit kader geeft een aantal richtlijnen waarin
(ver)nieuwbouw in de toekomst aan zal moeten voldoen. Wanneer
deze richtlijnen op een juiste manier toegepast worden, zal dat in
toekomstige bouwplannen leiden tot projecten die passen in de
straat. In het vijfde hoofdstuk worden gedetailleerde criteria gege-
ven, verdeeld in vijf hoofdthema’s. Deze criteria zijn een verdere
uitwerking van het gebiedsdekkende kader en dienen als toetsings-
criteria voor de welstandstoetsing. Dit beeldkwaliteitsplan wordt
afgesloten met hoofdstuk 6, waarin een pandsgewijze toetsing van
het plangebied is opgenomen. In dit hoofdstuk worden alle panden
getoetst aan de criteria die in hoofdstuk 5 zijn opgenomen. Hoewel
deze toetsing een momentopname is, wordt uit dit hoofdstuk wel
duidelijk hoe de huidige stand van zaken is.
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2. BELEIDSKADERS

2.1 Inleiding

De basis voor dit beeldkwaliteitsplan is de Structuurschets binnen-
stad Roosendaal1 en de Visie voor Molenstraat-Brugstraat-
Hoogstraat2. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op deze beleids-
stukken; voor een meer uitgebreid beeld wordt het lezen van de
beleidsstukken aangeraden.

2.2 Structuurschets Binnenstad Roosendaal

De Structuurschets voor de binnenstad van Roosendaal geeft inzicht
in de visie van het gemeentebestuur op de ontwikkelingen in de
binnenstad voor de komende tien jaar. Het is een ruimtelijke en
functionele ontwikkelingsvisie met een daaraan gekoppeld ideeën-
boek voor de nabije toekomst. In de Structuurschets fungeren twee
hoofdthema’s als rode draad:
• Verdere structuurversterking van de Roosendaalse binnenstad

in ruimtelijk en functioneel opzicht;
• Handhaving en optimalisering van de inmiddels bereikte kwali-

teit.

                                                     
1 Structuurschets binnenstad Roosendaal, gemeente Roosendaal/Kraaijvangen-Urbis,

2001
2 Visie Molenstraat-Brugstraat-Hoogstraat, gemeente Roosendaal

De belangrijkste ingreep in de binnenstad is het bewerkstelligen
van een kwaliteitsslag in architectuur, de inrichting van de openba-
re ruimte met daarin de verkeersstructuur en de functionele invul-
ling.

Historisch lint
In de structuurschets zijn een aantal structurerende elementen on-
derscheiden. Het projectgebied valt grotendeels onder de typologie
‘historisch lint’. Het historisch lint wordt gezien als zeer homogeen
in de soort bebouwing, de maat en schaal van de openbare ruimte
en in functionele zin. Ruimtelijk vormt de bebouwing en de schaal
van de straat een eenheid.

Hoofdmomenten in het lint zijn de kruisingen van beide takken van
het lint met de Ring. Deze kruisingen zijn van belang voor de oriën-
tatie in de binnenstad. Ze kondigen aan dat komend over het lint
de binnenstad wordt ingegaan. Bebouwing en inrichting moeten
dit ondersteunen.

De ruimten tussen deze hoofdmomenten vragen om een zorgvuldig
beleid in vernieuwing, verbetering en instandhouding van bebou-
wing. Randvoorwaarden voor monumentale panden, functionele
herinvulling van bebouwing en eventuele nieuwbouw zijn opge-
bouwd uit fysieke begrenzingen en uitstraling en karakter van de
architectuur.
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De fysieke randvoorwaarden voor het hele lint zijn gerealiseerd aan
de bestaande bebouwing. Ze worden opgebouwd uit rooilijn en
hoogtemarges en een verhouding in gevelhoogte en –breedte, dit
om de verticale gevelopbouw te behouden. Verdere randvoor-
waarden kunnen geformuleerd worden in monumenten- en archi-
tectuurbeleid  en in bestemmingsplannen. Vanuit fysiek en functio-
neel oogpunt is het van belang dat alle hoofdentrees aan de straat-
zijde gesitueerd zijn. Het adres aan het lint geeft levendigheid en
helderheid in de oriëntatie.

2.3 Visie Molenstraat-Brugstraat-Hoogstraat

Het gemeentebestuur is van mening dat het gebied Molenstraat-
Brugstraat-Hoogstraat meer de uitstraling moet krijgen die het ver-
dient. Dit deel van de binnenstad maakt onderdeel uit van de
Roosendaalse geschiedenis. Het monumentale karakter van veel
panden aan deze straat is behouden gebleven. Door de toenemen-
de overlast van met name het drugstoerisme is de leefbaarheid van
het gebied steeds verder onder druk komen te staan.

Bij nieuwbouw in de straat moet aandacht geschonken worden aan
de stijl en de korrelgrootte van de panden. Van deze ingreep zal
een positieve werking uitgaan naar de andere panden in de omge-
ving. Om dit te realiseren moeten de huidige, drugsgerelateerde
panden worden aangepakt.

2.4 Monumenten

Rijksmonumenten
Een beschermd rijksmonument is een gebouw of object dat cul-
tuurhistorisch gezien nationaal van belang is. Het is van algemeen
belang wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de
cultuurhistorische waarde. Een rijksmonument moet tenminste 50
jaar oud zijn. Dit is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. In het
plangebied komen vijf rijksmonumenten voor.

Gemeentelijke Monumenten
Een gemeentelijk monument is een gebouw of object dat cultuur-
historisch gezien van belang is voor de gemeente Roosendaal. Het is
van belang wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of
cultuurhistorische waarde. Het kan ook zijn dat een gebouw nog te
jong is om aangewezen te worden als rijksmonument. Aan de Mo-
lenstraat en de Brugstraat liggen verschillende gemeentelijke mo-
numenten.

Gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht
De gemeente Roosendaal is voornemens om op korte termijn het
gebied rondom de Sint Janskerk (Markt, Bloemenmarkt en deel
Molenstraat) aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stads- en
dorpsgezicht. Uitgangspunt van deze aanwijzing is het behoud van
het historisch karakter in deze gebieden. Eventuele veranderingen
worden zorgvuldig begeleid en nieuwe gebouwen moeten passen
binnen de historische karakteristiek.
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Beschermingswaardige gevelwanden
Naast het beschermde stads- en dorpsgezicht is er tevens het voor-
nemen om op korte termijn beschermingswaardige gevelwanden
aan te wijzen. Het gaat daarbij om een groep gevels die een sa-
menhangend geheel vormt en die van belang is wegens haar
schoonheid, het karakter van het geheel, de onderlinge ruimtelijke
of structurele samenhang en/of wetenschappelijke of cultuurhistori-
sche waarde. De Molenstraat gaat hier onderdeel van uitmaken.

MIP-panden
In het kader van het Monumenten Inventarisatie Project3 (M.I.P.) is
een groot aantal objecten in het plangebied aangemerkt als waar-
devol. Deze objecten zijn opgenomen op de cultuurhistorische
waardenkaart van de provincie Noord-Brabant, voor zover zij ten
tijde van het opstellen van deze waardenkaart (2005) nog van bo-
venlokaal belang werden geacht.

Wederopbouwperiode
Op 15 oktober 2007 maakte minister Plasterk van Cultuur het voor-
nemen bekend om honderd topmonumenten uit de wederop-
bouwperiode de status van beschermd rijksmonument te verlenen.
De topmonumenten zijn honderd objecten met bijzondere architec-
tuur of nationale herinneringswaarde, gebouwd in de periode
1940-1958.

Met de aanwijzing van de panden wordt een eerste aanzet gege-
ven in het beschermen van panden en objecten die direct na de
Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Het herstel van de immense

                                                     
3 Project is uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant in de periode 1979-1991.

oorlogsschade bood de kans op vernieuwing in de architectuur,
stedenbouw en landinrichting. Door gebrek aan kennis en waarde-
ring dreigen deze monumenten in de wederopbouwwijken voor-
goed te verdwijnen of onherstelbaar te worden verminkt. De
RACM4 heeft de afgelopen jaren die kennis vergaard door een
grondige inventarisatie en een waarderend onderzoek naar de ar-
chitectuur en stedenbouw van de wederopbouw.

Ook in het projectgebied komen verschillende panden voor uit de
periode 1940-1945 en de na-oorlogse periode. Vooral rondom de
kruising Molenstraat-Burgemeester Prinsensingel is een sterke con-
centratie van deze panden aanwezig. In het licht van de aanwijzing
van de topmonumenten uit de wederopbouwperiode kan bekeken
worden of deze een eventuele nadere bescherming behoeven.

2.5 Samenvattend

De gemeente Roosendaal heeft géén overkoepelend stuk dat de
kwaliteit van de Molenstraat moet bewaken. Dat blijkt ook gezien
het feit dat de kwaliteit van de straat langzaam maar zeker aan het
afnemen is. De verschillende wettelijke instrumenten en beleids-
stukken beschrijven ieder een bepaald aspect van de waarden van
de straat, maar door gebrek aan afstemming, zijn deze stukken
onderling niet van voldoende waarde om de kwaliteit in de straat
te waarborgen. Er is géén instrument beschikbaar dat systematisch
in één oogopslag een bouwplan kan beoordelen. Een overkoepe-
lend beeldkwaliteitplan dat al deze aspecten verenigd en op waar-
de schat, is noodzakelijk.

                                                     
4 Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
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3. KWALITEIT VAN DE MOLENSTRAAT

3.1 Inleiding

Het contrast tussen de Molenstraat en de achterliggende gebieden
is groot. De Molenstraat heeft een rijke historie, met een groot
aantal mooie (monumentale) panden. Maar naast mooie, histori-
sche elementen bestaat een deel van de straat uit panden die in
een slechte bouwkundige staat zijn of in hun karakteristiek niet
passen bij individuele panden in de straat. Het is van belang te er-
kennen op welke plekken ‘het fout is gegaan’ en op welke plekken
de over het algemeen goed gewaardeerde ruimtelijke kwaliteit nog
wel aanwezig is. Daarbij is het van belang om goed naar de straat
te kijken en de bestaande architectuur te beoordelen. Het is niet de
vraag of iets mooi of lelijk is, maar wél of iets passend of niet pas-
send is in de bestaande gevelwand. Deze analyse is zinvol om zowel
initiatieven voor nieuwbouw als voor verbouw te kunnen beoorde-
len. Zowel nieuwe als bestaande panden moeten voldoen aan alle
aspecten die op dit moment worden gezien als een kwaliteit van de
Molenstraat.

3.2 Sterkte-zwakte analyse

In deze paragraaf is een sterkte-zwakte analyse gemaakt op ver-
schillende schaalniveaus, van groot (straat) naar klein (geveldetail-
lering). De criteria die verder in dit stuk geformuleerd zijn, richten

zich op het versterken van de positieve functies of het verbeteren
van negatieve aspecten, op alle schaalniveaus. De schaalniveaus die
hieronder gehanteerd zijn, komen weer terug bij de criteria.

Straat

De panden in de Molenstraat en aangrenzende gebieden zijn in ver-

schillende tijdsperioden gebouwd. Globaal is er een driedeling aan te

geven: vooroorlogse panden, panden uit de wederopbouwperiode

(jaren ’50) en panden uit de periode 1970-2000. Van de laatste perio-

de zijn maar weinig panden aanwezig. Hierdoor is het historische

karakter redelijk goed bewaard gebleven. De panden uit de periode

tot de jaren ‘50 sluiten op een goede manier op elkaar aan, ondanks

de (vaak grote) leeftijdsverschillen.

De panden uit de periode 1940-1955 zijn geclusterd rondom het

knooppunt Molenstraat/Burgemeester Prinsensingel. De panden heb-

ben een eigen karakteristiek met structuurbepalende details en vor-

men daarmee een belangrijk structuurmatig ‘hoogtepunt’ in de

straat.

Enkele grotere panden (van recentere datum) hebben een negatieve

uitwerking op het straatbeeld. De panden zijn te groot en verstoren

het ensemble van de straat. Deze panden hebben géén menselijke

maat meer. De beleving van de ensembles houdt nauw samen met de

breedte van het straatprofiel. Deze is wisselend. Ter hoogte van de

Bloemenmarkt heeft de Molenstraat een breedte van circa 15 m. Na

de Damstraat in oostelijke richting is de breedte van de straat circa 10

m. Afhankelijk van de breedte van de straat is een hogere goot- en

nokhoogte mogelijk.
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Openbaar groen is in het projectgebied nauwelijks aanwezig. Al-

leen de Brugstraat is voorzien van een bomenrij. Het ontbreken van

groen is met name een gemis in de openbare ruimte van het deel

van de Boulevard tussen Hoogstraat en de rotonde aan de Van

Beethovenlaan. Door de lage bebouwing en het brede profiel van

de straat is het een stenig straatdeel dat niet vriendelijk oogt. Toe-

voegen van groen kan hierop een positief effect hebben en een

invulling geven aan de ontbrekende groene schakel in het lint.

Bouwblok

De panden vormen in de Molenstraat geen doorlopende straat-

wand. Bouwblokken en clusters van panden worden onderbroken

door poortjes. Dit zijn veelal dichte smalle poortjes. Dit geeft de

straat een uniek karakter. De poortjes zijn veelal dicht en deels

vervangen door ‘moderne’ deuren. De ruimte tussen de panden,

waarin de poortjes zijn geplaatst worden al op veel manieren ge-

bruikt als gebruiksruimte voor het pand. Het gevaar bestaat dat de

ruimte in zijn geheel bij het pand worden betrokken en over de

gehele hoogte wordt dichtgemetseld. Hierdoor ontstaat een dichte

wand die van grote invloed is op de aanwezige karakteristiek.

Er zijn in het (recente) verleden weinig afwijkingen ontstaan in de

historische structuur. Veel panden in het plangebied zijn nog (gro-

tendeels) in oorspronkelijke staat. De toevoegingen die wél afwij-

ken bestaan voornamelijk uit forse appartementencomplexen die in

de straatwand zijn geprojecteerd. De wijze waarop deze complexen

in het lint zijn gevoegd zijn te massaal en vertonen weinig respect

voor de oorspronkelijke gevelopbouw van straat.

Pand-massa

Er is een verschil in goot- en nokhoogte aanwezig. Panden hebben

geen ‘standaard’ goot- en nokhoogte. Door het verschil is een af-

wisselend gevelbeeld ontstaan, waarbij gevels en daken niet in

elkaar doorlopen. Er is een duidelijke percellering tussen de pan-

den. Dit heeft een positieve bijdrage op de beleving van de straat.

Alle panden in de straat zijn voorzien van een kap. Er zijn verschil-

lende daktypen toegepast. Opvallend is dat slechts enkele kappen

zijn getransformeerd tot een volledige woonlaag. Hiervoor zijn

enkele kappen vergroot, dat wil zeggen de nokhoogte is verhoogd

en er is een andere hellingshoek toegepast of de oorspronkelijke

kap is vervangen door een andere kapvorm. Een te grote wijziging

ten opzichte van de oorspronkelijke situatie kan een negatieve

invloed hebben op het straatbeeld en de karakteristiek van het

pand.

Omdat er consequent kappen zijn toegepast kent het gebied nog

weinig setbacks. De setbacks zijn alleen aanwezig bij de nieuwe

toevoegingen in het lint. Dit zijn de appartementencomplexen. Het

toevoegen van setbacks moet tot een minimum worden beperkt.

Dit wordt in de grotendeels gave omgeving als te verstorend erva-

ren.
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Pand-gevel

De oorspronkelijke panden in de straat hebben een opbouw be-

staande uit plint-middendeel-dakopbouw. Door verbouwingen en

aanpassingen is deze relatie bij veel panden grotendeels verdwe-

nen.

In het plangebied zijn gevels geheel of deels bekleed met natuur-

steen. Dit past niet altijd binnen de oorspronkelijk karakteristiek

van de straat.

Enkele panden hebben poorten in de gevel. Deze poorten maken

onderdeel uit van de totale gevelopbouw van een pand. De poor-

ten in de gevel zijn breder dan de poortjes tussen de panden en

hebben een open hekwerk of dichte houten deuren. Ook deze

poortjes zijn uniek voor de Molenstraat. Deze karakteristiek dient

behouden te blijven en kan bij eventuele nieuwe toevoegingen

opgepakt worden.

Pand-detaillering

Reclame-uitingen komen in het projectgebied veelvuldig voor. Het

betreffen verschillende vormen van uitingen zoals lichtbakken,

vlaggen en andere gevel- en raamreclames. Opvallend is dat de

reclame in de Molenstraat op redelijk uniforme wijze is aange-

bracht is, namelijk tussen de begane grond en de 1e verdie-

pingslaag. Er kan onderscheid gemaakt worden in oude karakteris-

tieke reclame-uitingen en verouderde uitingen. Met dit laatste

worden onder andere de lichtbakken uit de jaren ’70 en ’80 be-

doeld. Hoewel deze uitingen gedateerd zijn, worden deze niet als

storend in de straat ervaren. Door strikte eisen voor reclame-

uitingen te voeren en ondernemers te enthousiasmeren om hun

oude uiting te vervangen door meer subtiele en bij het pand pas-

sende reclames, kan op relatief korte termijn het straatbeeld voor

wat betreft reclame-uitingen wijzigen.

Rolluiken moeten winkel- horeca- en kantoorruimten buiten de

openingstijden beschermen tegen vernieling en inbraak. Voorna-

melijk aan de oostzijde van de Molenstraat zijn veel panden op

deze wijze afgeschermd. Omdat de rolluiken niet open uitgevoerd

zijn ontstaat er een onaangename sfeer die niet bijdraagt aan de

levendigheid van de straat na sluitingstijd. Daarnaast hebben de

rolluiken grote invloed op de karakteristiek van het pand.
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3.3 Samenvattend

Uit de sterkte-zwakte analyse zijn een aantal karakteristieken te
herleiden die gelden voor de gehele straat. In die zin is het niet
nodig om deelgebieden binnen het totale plangebied te onder-
scheiden. De karakteristieken (en later ook de criteria) kunnen gel-
den voor de gehele straat.

- In de straat zijn geen specifieke verblijfsruimtes. De straat heeft
dus een functie van stromen en niet van verblijven.

- De straat is niet voorzien van bomen, de betekenis van de be-
bouwing is daarmee des te belangrijker.

- De straatwand is waardevol door de compositie van de ver-
schillende panden. Het zijn dus niet de panden op zich die bij-
zonder waardevol zijn (uitzonderingen daargelaten), maar wel
het overwegend ongeschonden ensemble dat de waarde van de
Molenstraat bepaalt. Aspecten die bij sommige panden voor-
komen (poortjes) zijn juist waardevol omdat ze voorkomen
door de gehele straat.

- Het ensemble heeft een menselijke maat. Er zit een beperkte
bandbreedte tussen de breedte-hoogte variatie in de straat die
herleidbaar is aan de menselijke maat. Gebouwen die breder
zijn dan hoog, komen daarmee van oorsprong niet voor en zijn
in de toekomst ook niet wenselijk.

- De hoogte van de panden is beperkt, ook hier is een zekere
menselijke maat vertegenwoordigd. Té hoge panden verliezen
aan de bovenzijde contact met de straat en zijn daarmee niet
wenselijk binnen het ensemble.
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4. VISIE OP DE MOLENSTRAAT

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de visie op de beeldkwaliteit van de Mo-
lenstraat en omgeving beschreven. Deze visie dient bevat de kwali-
teiten die herkenbaar in de straat aanwezig zijn en die behouden
dienen te blijven bij toekomstige ontwikkelingen. In dit hoofdstuk
wordt de visie vertaald in concrete maatregelen: regels waaraan de
panden in de straat dienen te voldoen.

Wanneer dit gebiedsdekkend kader wordt toegepast op ieder
nieuw initiatief, dan is het initiatief (in hoofdopzet) passend binnen
de bestaande structuur.

4.2 Bebouwing

4.2.1 Breedte en hoogte

Het eerste aspect dat van belang is voor het straatbeeld is de mas-
savorm van de objecten. Het beleid is erop gericht om het klein-
stedelijke karakter van de Molenstraat te behouden. Voorkomen
moet worden dat de ontwikkelingen leiden tot grootschalige ele-
menten in de straatwand. Hoogte is daarbij belangrijk. De breedte
van de straat heeft invloed op de maximale hoogte in de straat-
wand. Omdat de Molenstraat een wisselende straatbreedte heeft is

het gewenst om niet hoger te bouwen dan maximaal 3 lagen met
kap. Vooral in het deel tussen Damstraat en Hoogstraat en in de
straatwanden van Brugstraat, Hoogstraat en Boulevard is het van
belang om de menselijke maat te behouden. Het straatprofiel is
hier beduidend smaller dan in het voorafgaande deel.

Daarnaast is een schaalsprong naar meerdere lagen niet wenselijk
in de straat. Een bouwlaag is op de verdieping niet zo hoog als op
de begane grond. Om op de begane grond meerdere opties open
te houden (kantoor, winkel of woonruimte) kan een begane-
grondlaag circa 4 meter hoog zijn. Iedere volgende laag is circa 3
meter hoog.

De beleving van een straat is niet alleen afhankelijk van de hoogte
maar vooral ook van de verhouding tussen hoogte en breedte.
Langgerekte gevelwanden met sterke horizontale belijning geven
een ander gevelbeeld dan een straat met een sterke verticale rit-
miek.

Een verticale ritmiek brengt individualiteit tot uitdrukking; indivi-
dualiteit is congruent aan kleinschaligheid. Deze gewenste en na-
gestreefde kwaliteit komt momenteel het best tot zijn recht in de-
len van de Molenstraat. Vooral in het midden van de Molenstraat,
rondom het kruispunt Burgemeester Prinsensingel/Molenstraat, is
sprake van een sterke verticale ritmiek. Daar zijn (delen van) de
gevels hoger dan ze breed zijn en kan gesproken worden van
‘staande’ gevels of verticale gevelgeleding. Dit maakt dat de betref-
fende gevelwanden een kleinschalig en gedifferentieerd beeld ver-
tonen.
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In veel gevallen gaat het daarbij om voorgevels van individuele
panden, maar er zijn ook goede voorbeelden in de Molenstraat
waarbij sprake is van een (meervoudige) geleding van de gevel in
herkenbare geveldelen die voldoen aan dezelfde spelregels.

Als richtlijn voor de verhouding tussen breedte en hoogte van al
dan niet gelede gevels geldt dat:
1. de verhouding tussen breedte/hoogte varieert globaal tussen

h≥b≥½h, waarbij de hoogte van de gevel(deel) afgemeten
wordt aan de dakvoet en/of goothoogte;

2. een gevelwand kan bestaan uit een of meerdere panden en
individuele panden kunnen geleed zijn in meerdere ge-
vel(delen) met de gewenste verhouding.

4.2.2 Gevelopbouw

Een tweede aspect dat van belang is voor het straatbeeld is de op-
bouw van de gevel of van een geveldeel. Als regel geldt dat het
aangezicht van het pand is opgebouwd uit:
• een plint;
• een middenstuk;
• een kap.
Deze opbouw wordt in beginsel voor het hele projectgebied voor-
geschreven. De hoogte van de objecten verschilt echter per pand of
straatdeel, waardoor de gewenste differentiatie wordt benadrukt.

Plint
De plint wordt gevormd door de eerste laag van de bebouwing. In
deze plint wordt een verticale geleding voorgestaan. De openheid

van de plint is sterk afhankelijk van de functie van de achterliggen-
de bebouwing; bij publieksgerichte functies zal de plint meer open-
heid vertonen dan bij privaat gebruik. In alle gevallen blijft een
verticale relatie met het middenstuk van structureel belang.

Middenstuk
Om aan te kunnen sluiten bij de historische karakteristieken dienen
staande gevelopeningen te worden toegepast. Dat wil zeggen ge-
velopeningen waarvan de hoogte groter is dan de breedte. Ook
voor wat betreft het materiaalgebruik moet worden aangesloten
op het historisch beeld. Baksteen is het voorkeursmateriaal; kleur-
accenten kunnen worden aangebracht in combinatie met gevel-
elementen (bijvoorbeeld raamkozijnen). Het middendeel heeft,
middels de architectuur, contact met de plint en het maaiveld. Met
andere woorden: het middendeel dient niet te ‘zweven’.

Kap
In de Molenstraat is geen eenduidige kapvorm te onderscheiden.
Daarom is niet een specifiek type voorgeschreven. Wel is voorge-
schreven dát de gevel moet worden beëindigd met een herkenbare
kap. Deze kap kan in allerlei vormen worden gerealiseerd; een tra-
ditionele kap al dan niet aangevuld met bijpassende gevelbeëindi-
gingen (bijvoorbeeld trapgevel). Om de beëindiging van de gevel te
benadrukken zijn (dak)opbouwen ongewenst. Om voldoende ge-
bruiksruimte onder de kap te realiseren zijn dakkapellen toege-
staan, mits passend in de lijn van de architectuur. Schijnkappen zijn
niet wenselijk, een kap heeft daarom een maximale hellingshoek
van 60 graden.
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4.2.3 Variatie en eenheid

Het derde aspect dat van belang is voor het straatbeeld is de even-
wichtige afstemming tussen variatie en eenheid. In het historische
centrum van Roosendaal is een stedelijke grootschaligheid onge-
wenst. Een variatie op objectniveau zal de schaal opleveren die past
bij de Molenstraat. Om te voorkomen dat variëteit omslaat in rom-
meligheid is een bepaalde eenheid noodzakelijk. Deze eenheid
dient gezocht te worden in de afstemming van de uitvoering van
het middenstuk.

Het middenstuk van de gevel vormt de continue beelddrager van
de totale gevel. In kwalitatief opzicht is niet alleen de relatie met
plint en de kap aan de orde, maar ook de relatie met naastliggende
gevels.

Deze variatie kan ook bestaan binnen één pand. Wanneer een
nieuwe ontwikkeling breder is dan hoger, dan dient deze variatie
zelfs verplicht te worden toegepast, zonder daarbij ‘kunstmatig’
over te komen. Vermeden dient te worden dat verplichte variatie
gaat leiden tot ‘outletgevels’. Het is dan ook van belang dat de
hoogtewerking zijn vertaling krijgt in de kap. Deze is mede bepa-
lende voor de dieptewerking en beleefbaarheid van een pand van-
af de straat. Schijnkappen of setbacks die de indruk van een kap
met hellingshoek geven zijn niet gewenst.

Bij grootschalige ontwikkelingen moet worden gekeken op de oor-
spronkelijke gevel kan worden behouden en de herontwikkeling
daarachter kan plaatsvinden. Uiteraard geldt dit alleen wanneer de

oorspronkelijke gevels reeds voldoen aan het kwaliteitsbeeld van
de Molenstraat dat middels dit stuk vastgelegd wordt. Daarnaast
dient de ontwikkeling afgedekt te worden met een volledige en
volwaardige kap.
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Relatie tussen plint, middenstuk, kap
De relatie tussen plint, middenstuk en kap komt aan de orde bij de
individuele beoordeling van bouwplannen. De beoordeling van de
consistentie in opbouw van een al dan niet gelede gevel behoort
tot de reguliere toetsing van welstand. Deze beoordeling blijft van
groot belang voor de kwaliteit van de gevel.
Bij nieuwbouwprojecten is een dergelijke beoordeling eigenlijk
vanzelfsprekend. Problemen dienen zich aan bij beperkte verbou-
wingen. Vooral winkelgebieden hebben hiervan te lijden. In het
recente verleden zijn veel winkelpuien zodanig veranderd dat deze
nauwelijks nog een architectonische relatie hebben met de boven-
bouw van het oorspronkelijke, vaak historische pand. Het is belang-
rijk dat de winkelpui een onderdeel is van het totale gevelbeeld.

Relatie met naastliggende gevels
De relatie met naastliggende gevels is van belang voor het bereiken
van een gewenste samenhang binnen gevelwanden. Deze relatie is
niet vast te leggen in richtlijnen, maar moet in de ontwerpbeoor-
deling meegenomen worden door ontwerpen in zijn omgeving te
tonen; gepleit wordt voor conceptueel ontwerpen. Het gaat daarbij
niet om directe aansluiting op de naburige gevels, maar om een
kritische reactie daarop. Het indienen van een bouwaanvraag zon-
der daarbij op de tekening de relatie met beide belendingen te
visualiseren is daarmee onacceptabel. Hierbij geven 3-D tekeningen
een volledig beeld van de gewenste situatie.
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4.3 Objecten

Reclame-uitingen
De belettering op de gevel legt vaak zodanig zwaar beslag op het
beeld dat er van het gebouw nauwelijks iets overblijft. Met name
bij lichtbakken is dit het geval. Dit kan voorkomen worden door de
letters tweedimensionaal op het gebouw aan te brengen en even-
tueel aan te lichten. Een tweede mogelijkheid is de letters los te
maken van het gebouw. Bij voorkeur parallel aan de gevel. In ieder
geval is het van belang om reclame-uitingen als integraal onderdeel
van het ontwerp van een gevel(wand) in het ontwerpproces mee te
nemen en aldus detonerende verschillen tussen gebouw en recla-
me-uiting te voorkomen.

Uitstallingen en terrassen
Uitstallingen hebben een grote impact op het straatbeeld en dan
voornamelijk op het openbaar gebied. Uitstallingen kunnen be-
staan uit reclame-objecten met daarop de bedrijfsnaam of de pro-
ducten die het bedrijf verkoopt. Horecapanden maken gebruik van
een specifieke vorm van uitstallingen, namelijk terrassen. Hier kun-
nen eisen worden gesteld aan het gebruik van meubilair, zon- en
windwering.

Luifels en drooglopen
De luifels en drooglopen zijn gedurende de jaren ’70 van de vorige
eeuw ontstaan. Veel (historische) winkelpanden werden in deze
tijdsperiode verbouwd. De kleinere gevelopeningen op de begane
grond werden vervangen door grote, glazen puien die niet zelden
de gehele breedte van het pand bestreken. Het credo: ‘laat zien

wat je verkoopt’ werd ver doorgevoerd in deze tijd. Maar om al
deze koopwaar ook vanaf buiten comfortabel te kunnen bekijken
(zonder nat te worden bij slecht weer) werden grote drooglopen
boven de etages gebouwd.

Dat had tot gevolg dat de bovenzijde van het pand niks meer te
maken had met het onderste deel van het pand. De eenheid in het
gevelbeeld was verloren. Vaak werden deze drooglopen uitgevoerd
in ‘arme’ (plaat)materialen, zoals multiplex. De drooglopen deden
ook uitstekend dienst om grote lichtbakken of reclameborden op te
hangen. Om de eenheid in het gevelbeeld van de panden terug te
brengen, zullen in de toekomst de drooglopen niet meer toege-
staan worden. Dit is het belangrijkste toetsingselement bij dit the-
ma.

Etalages
De inrichting van de etalage is uiteraard in eerste instantie zaak
voor de ondernemer. Toch zijn er een beperkt aantal aspecten die
wel degelijk van invloed zijn op de ervaring van het pand en het
straatbeeld. Daarbij worden voornamelijk de verlichting en de rol-
luiken of hekwerken genoemd. Deze elementen zijn bij sommige
panden voor verbetering vatbaar, zodat ook in de avonduren en na
sluitingstijd of in het weekend een fraai beeld bestaat van het
pand.
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4.4 Inrichting openbare ruimte

Naast het aanpakken van de beeldkwaliteit van de geveldelen van
de Molenstraat wordt ook de openbare ruimte van de straat herin-
gericht. De herinrichting omvat het vernieuwen van de riolering,
verleggen van de nutsvoorzieningen, het aanleggen van een nieuw
wegdek en het plaatsen van nieuw straatmeubilair (reconstructie
van gevel tot gevel).
Bij de herinrichting van de Molenstraat wordt gekozen voor een
materiaalkeuze passend bij de herinrichting van de gehele binnen-
stad. Er moet een eenheid ontstaan tussen de Markt, Molenstraat
en Raadhuisstraat. Aangezien de herinrichting van de straat reeds
in een vergevorderd planstadium is, wordt er in het kader van dit
stuk verder niet op ingegaan.

4.5 Samenvattend

Om de kwaliteit van het ensemble te behouden zijn de volgende
maatregelen nodig:
- Behoud van een maximale hoogte van 3 bouwlagen met kap,

waarbij de begane grondlaag maximaal 4 meter is en de daarop
volgende lagen circa 3 meter.

- De breedte-hoogte verhouding vastleggen tussen h≥b≥½h.
- Een pand heeft een plint, middendeel en dakopbouw.
- Er bestaat een architectonische relatie tussen plint, middendeel

en dakopbouw van het pand zelf en met naastliggende panden.
- Er dient beperkt gebruik gemaakt te worden van reclame. Re-

clame past in de lijn van de architectuur van het pand.
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5. GEBIEDSCRITERIA

5.1 Inleiding

In de volgende pagina’s worden de criteria voor de Molenstraat
weergegeven. Hieronder wordt (schematisch) weergegeven hoe de
pagina’s opgebouwd zijn en aan welke criteria de panden getoetst
worden.
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5.2 Toetsingsschema

Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Breedte en

hoogte

Bouwmassa - horizontaal - verticaal

Hoe is de bouwmassa opgebouwd? Heeft de massa voldoende verti-

caliteit?

Criteria:

• Bebouwing tot in de bestaande rooilijn bou-

wen.

• Uitbouw van de gevelrooilijn op de begane

grond door entrees, erkers e.d. wordt niet

toegestaan.

• Gebouwen dienen de aaneenschakeling van

de individuele gebouwen te ondersteunen.

• 
• Liggen panden los van elkaar dan dient de

ruimte tussen de massa’s aan de straatzijde

afgesloten te worden met een poort. Deze

poort ligt in het verlengde van de voorgevel-

lijn.

• Het hoofdgebouw is georiënteerd op de

straat. Bijgebouwen staan achter het hoofd-

gebouw.

• Er is een duidelijk verband tussen de vorm en

het gebruik van het individuele pand.

• Toepassen staafvormige staande en blokvor-

mige massa's.

• Accenten op hoeken rondom knooppunten

toegestaan.

Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Breedte en

hoogte

Bouwhoogte

Wat is de bouwhoogte van de massa? Sluit deze aan op de overwe-

gende hoogte in de straatwand?

Criteria:

• Hoogtevariatie tot 3 bouwlagen met kap.

• De relatieve afmetingen (verhoudingen) van

een gebouw zijn bepalender dan de absolute

afmetingen.

• Toepassen van een wisselende goot- en nok-

hoogte.

Kapvorm-dakhelling

Is er een kap toegepast? Wat is de toegepaste kapvorm? Sluit de

dakhelling aan op de karakteristiek van de straat?

Criteria:

• Kapvorm afhankelijk van de plasticiteit en de

bouwmassa's in de gehele gevelwand.

• Toepassen van een zadeldak, tentdak of een

afgeleide van deze daktypen.

• Toepassen van een zichtbare hellende kap.

• Gebogen of vanaf de openbare ruimte zicht-

baar afgetopte dakvormen zijn niet toege-

staan.
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Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Gevelop-

bouw

Gevelopbouw met gevelvlakken

Is de gevel opgebouwd uit een plint-middenstuk-dakopbouw? Hoe is

de onderlinge verhouding tussen deze geveldelen?

Criteria:

• De gevel is te onderscheiden in een plint,

middenstuk en dakopbouw.

• Toepassen van hoge onderverdiepingen en 1e

verdieping, lagere toplaag (voornamelijk bij

grotere bouwmassa's).

• Vensteropbouw: afnemend van begane grond

naar 1ste en 2de verdieping.

• Winkelpuien (en overige begane gronden)

afstemmen op gevelopbouw 1ste  verdieping.

Gevelgeleding met gevelvlakken

Hoe is de geleding van de verschillende gevelvlakken? Hebben zij

voldoende verticaliteit?

Criteria:

• De gebouwen hebben een  verticale geleding.

• Toepassen van hoge vensters, staande ramen

en smalle muurdammen.

• Toepassen van poortjes in gevels is toegestaan

mits deze onderdeel zijn van de opbouw van

de gevel.

Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Gevelop-

bouw

Gevelplasticiteit

Wat is de plastiek van de gevel? Is er een vlakke gevel toegepast of

een gevel met uitbouwen en verspringingen?

Criteria:

• Lage plasticiteit gevel in z’n geheel handha-

ven. Toepassen van een vlakke of vrijwel vlak-

ke gevelwand.

• Hoge plasticiteit in raampartijen door toepas-

sen van een diepe neggemaat.

• Toepassen van forse, duidelijk uitkomende

(geprononceerde) daklijsten bij gevelbeëindi-

ging (met name bij voorname, grotere

bouwmassa's).

• Geaccentueerde deur- en raamlijsten.

Variatie en

eenheid

Materialen

Welke materiaalsoorten zijn er toegepast? Was is de hoofdmateriaal-

keuze? Sluiten de materiaalsoorten aan op de karakteristiek van de

straat en het pand?

Criteria:

• Gevels: baksteen of pleisterwerk. Plaatmateri-

alen, kunststof en metaal zichtbaar in de ge-

vel is ongewenst. Baksteen of pleisterwerk als

hoofdmateriaal in de gevel. Glas niet als

grootste geveloppervlak.

• Kozijnen: hout of goedgelijkende andere

materialen.

• Dakbedekking: (gebakken) pannen.

• Geen dakleer zichtbaar in de gevelwand.
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Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Variatie en

eenheid

Kleuren

Wat zijn de toegepaste materiaalkleuren?

Criteria:

• Baksteenkleur: rode en (donker)bruine spec-

trum.

• Voegkleur: lichte voegspecie.

• Pleisterwerk: licht.

• Kozijn- en dakrandkleur: lichtkleurig.

• Dakbedekking: donkere kleurtoon.

Geveldetaillering

Heeft de gevel veel of weinig details? Zijn deze details passend in de

straatwand en de gevelkarakteristiek?

Criteria:

• Toegevoegde elementen zelfstandig vormge-

ven in de lijn van de architectuur van het ge-

heel.

• Afwerking metselwerk langs gevels en ven-

steropeningen: rollaag of strek.

• Toepassen van kenmerkende details als wind-

veren, gootlijsten, muurschotels en ankers,

gestuukt trasraam toegestaan.

• Toepassen reclame onder condities toege-

staan (zie criteria onder ‘objecten’).

Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Objecten Reclame

Hoeveel reclame-uitingen zijn in, op of aan de gevel toegepast? Op

welke wijze zijn de reclame-uitingen uitgevoerd? Waar in de gevel

zijn de uitingen toegepast?

Criteria:

• Reclame op voorgevel ontwerpen als zelf-

standig element, afgestemd in maat, schaal

en detaillering op pui.

• Maximaal 2 reclame-uitingen per gevel.

• Geen reclame doorlopend over meerdere

panden/gevels.

• Lichtbakken zijn niet toegestaan.

• Aanlichten van reclame is toegestaan (mits er

geen overlast is voor weggebrui-

kers/omwonenden).

• Periodiek oplichtende of bewegende reclame

is niet toegestaan.

• Reclame in fluorescerende kleuren is niet

toegestaan.

• Banieren zijn uitsluitend op de verdieping

toegestaan.

• Reclame vlaggen en -wimpels, niet meer dan

twee per pand.

• Reclames vlak aan de gevel niet breder dan

een etalageraam of deuropening.

• Verticale reclame niet hoger dan 1 verdieping.

• Over maatvoeringseisen van de reclame-

uitingen wordt verwezen naar de criteria in

de welstandsnota.
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Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Objecten Uitstallingen

Zijn er vóór het pand uitstallingen aanwezig? Wat voor type uitstal-

ling is het? Zijn deze uitstallingen permanent? Hebben de uitstalling

een relatie met de functie in het pand? Passen de uitstallingen in de

karakteristiek van de straat? Vormen de uitstallingen een obstakel in

de openbare ruimte?

Criteria:

• Uitstallingen zijn in de directe omgeving van

het bedrijf gesitueerd.

• Het uitstallen van koopwaar (en daardoor het

vergroten van het verkoopvloeroppervlak) is

niet toegestaan.

• Een uitstalling mag alleen bestaan uit ver-

plaatsbare objecten die niet kunnen omvallen

of omwaaien.

• Een uitstalling mag alleen tijdens openingstij-

den van het bedrijf geplaatst worden op de ei-

gen stoep of de daarvoor bestemde strook

voor het bedrijfspand.

• Een uitstalling mag niet aan luifels en/of gevels

worden bevestigd.

• Reclame-uitstallingen alleen toegestaan voor

artikelen die ter plekke verkocht worden.

• Het plaatsen van een terras voor een winkel-

pand is niet toegestaan.

• Rondom een terras mag als fysieke afbakening

van het terras een terrasschot worden aange-

bracht die demontabel/inklapbaar is.

• Een reclame-uiting op een terrasschot mag

alleen worden bevestigd op het niet-

transparante deel van het terrasschot.

Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Objecten Luifels/drooglopen

Zijn er luifels of drooglopen aan het pand toegepast? Zijn de luifels of

drooglopen origineel of later aan het pand toegevoegd? Passen deze

later toegevoegde elementen bij de karakteristiek van het pand?

Vormen de luifels of drooglopen een obstakel in de openbare ruimte?

Criteria:

• Permanente drooglopen of andere gevelbe-

timmeringen zijn niet toegestaan.

• Uitvalschermen zijn toegestaan.

• Bij uitvalschermen met permanente construc-

tiedelen dient de afstand tussen het trottoir

en het zonnescherm minimaal 2.20 m. te zijn.

• Horizontale afstand rijbaan en uitval-

scherm/markies is minimaal 0.5 m.

• Markiezen zijn toegestaan.

• Markiezen aanbrengen in het raamkozijn,

waarbij zij de maat hebben van afzonderlijke

ramen en ophaalbaar zijn.

• De kleuren van de uitvalschermen en markie-

zen moeten gedekt zijn.

• Toepassen van reclame-uitingen op uitval-

scherm/markies is niet toegestaan.

• Bij reclameteksten op de markiezen, de tekst

aanbrengen op de volant.

• Geen onderdeel van een uitvalscherm/markies

mag verder van 1,5 m. buiten de gevel steken.
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Criteria Beoordelingsaspect Beoordeling
Objecten Etalages

Is de etalage  open of gesloten? Zijn er rolluiken toegepast. Hebben

de rolluiken een open of gesloten karakteristiek?

Criteria:

• Afplakken van (delen) van etalages met (on-

doorzichtige) folie is niet toegestaan, ook niet

wanneer het een hoekpand betreft en alleen

de ramen ‘om de hoek’ worden afgeplakt.

• Aanlichting van een etalage gebeurt bij voor-

keur vanuit de binnenzijde.

• Indien rolluiken worden toegepast dan zijn

deze transparant en aan de binnenzijde ge-

plaatst, bij voorkeur achter de etalage.

• Materiaal en kleur van de rolluik afstemmen

op de overige delen van de gevel. Hierbij

dient een ingetogen kleurgebruik uitgangs-

punt te zijn.
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6. PANDSGEWIJZE TOETSING

6.1 Inleiding

Ieder pand in het projectgebied is getoetst op de in dit stuk ge-
noemde criteria. Daarbij wordt aangegeven waar de verbeterpun-
ten zitten, maar wordt tevens aangegeven welke aspecten of the-
ma’s reeds in orde zijn bij het pand. Ook wordt een algemeen oor-
deel gegeven en eventueel aanbevelingen of verbetermogelijkhe-
den. Het beeldkwaliteitplan dient dus duidelijk als inspiratiekader
en geeft aan hoe het in de toekomst anders zou moeten (bij aan-
passing, herinvulling etc.). De pandsgewijze toetsing is een mo-
mentopname om het toetsingskader te verduidelijken en een aan-
zet te geven voor de verbetering van de uitstraling van de Molen-
straat.

De toetsing probeert op pandniveau houvast te geven aan de ver-
schillende ondernemers die willen komen tot kwaliteitsverbetering
van hun pand. In de kolom ‘waardering per criterium en thema’
wordt door middel van een kleurcode de waardering voor het be-
treffende criterium gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
kleuren rood, oranje, groen. Bij een rode waardering voldoet het
pand totaal niet aan het gestelde criterium. Bij oranje zijn beperkte
verbetermogelijkheden aanwezig en bij een groen kleur voldoet
het pand geheel of grotendeels aan het gestelde criterium.

Indien een ondernemer een vergunning aanvraagt die betrekking
heeft op één of meerdere van de genoemde criteria, dan is het de
bedoeling dat zijn aanvraag zal leiden tot een verbetering van de
uitstraling van het pand. Hierbij wordt het pandblad gebruikt als
leidraad en is daarbij een hulpmiddel voor toetsing van de bouw-
aanvraag. De toetsing zoals die heeft plaatsgevonden is het inspira-
tiekader; waar moet ik bij een verbouwing of herinvulling op let-
ten. Het gevolg moet zijn dat het pand meer gaat voldoen aan de
gestelde criteria (kleinere afwijking van de criteria). De vergunning
kan op basis van de welstandscriteria worden verleend als er sprake
is van het verschieten van de kleur van één of meerdere vakjes:
rood wordt oranje of oranje wordt groen. Bij een herziening van de
welstandsnota wordt het beeldkwaliteitplan opgenomen als toet-
singskader voor bouwaanvragen in de Molenstraat. De pandbladen
zijn dat een hulpmiddel bij de toetsing van de bouwaanvraag. Het
kan dan zijn dat wanneer een bepaalde ingreep tot gevolg heeft
dat er een verslechtering optreedt (grotere afwijking van de crite-
ria) de vergunning op basis van de welstandstoetsing wordt gewei-
gerd.

Wanneer een aanvraag betrekking heeft op meerdere criteria
waarbij één vakje positief van kleur zal verschieten en de rest gelijk
blijft, dan kan ook de vergunning op basis van de welstandstoetsing
worden verleend. Er is immers geen sprake van verslechtering, als is
de verbetering beperkt.
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6.2 Invullen pandbladen

In het tweede deel van dit rapport zijn alle pandbladen opgeno-
men. Deze pandbladen zijn ingevuld naar aanleiding van de opge-
stelde criteria. Daarbij zijn sommige criteria puur kwantitatief (niet
meer dan 2 vlaggen per pand) en sommige criteria zijn meer kwali-
tatief (eenheid in gevelbeeld). Het is vanzelfsprekend dat er over de
kwantitatieve criteria weinig discussie kan bestaan. Over de kwali-
tatieve criteria ligt dat anders. Wat de een zou bestempelen als
‘eenheid’ vindt de ander juist geen eenheid. Om willekeur en per-
soonlijk smaak zoveel mogelijk uit te sluiten, zijn de pandbladen
daarom met twee personen tezamen ingevuld. Verder is er zoveel
mogelijk rekening gehouden met de oorspronkelijke architectuur.
Wanneer bepaalde elementen geacht worden te behoren tot de
oorspronkelijke architectuur van een pand, dan ontstaat er een
positieve beoordeling. Wanneer exact hetzelfde element wordt
toegepast op een ander pand, dan zoú de beoordeling negatiever
uit kunnen vallen: het element behoort dan niet tot de oorspron-
kelijke architectuur van het pand maar is later toegevoegd. Deze
situatie komt in het projectgebied een aantal keren voor (bijvoor-
beeld de aanwezigheid van bovenlichten in winkelpuien).

De kwantitatieve criteria (aantallen en maten) zijn beoordeeld aan
de hand van de foto’s van het pand. Daarbij komen situaties voor,
waarbij de grens tussen ‘voldoen aan de criteria’ en ‘niet voldoen
aan de criteria’ bereikt wordt. Daarbij wordt altijd het voordeel van
de twijfel gegeven en zal een positieve beoordeling worden gege-
ven. De beoordeling heeft niet tot doel om in de huidige situaties
tot op de centimeter ‘af te straffen’ maar om te motiveren het de

volgende keer op een andere manier te doen. Het moet de eigena-
ren, ondernemers en bewoners inspireren om de panden in de toe-
komst weer in ‘oude staat’ terug te brengen en zo de uitstraling
van de Molenstraat in zijn geheel verbeteren. Zodra het beeldkwa-
liteitplan is vastgesteld als ‘welstandsnota’ voor de Molenstraat zal
het gebruikt worden bij de toetsing van een nieuwe aanvraag. Dan
kan er vanzelfsprekend wél op exacte maten getoetst worden.
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WOORDENLIJST

aanlichten: Het in het licht zetten van gebouwen/voorwerpen.

banier: Dundoek, waarvan de hoogte groter is dan de
breedte.

droogloop: Een (plat) uitgebouwd afdak, veelal tegen een
gevel boven een entree en etalage geplaatst.

luifel: Een al dan niet permanent (uitval)scherm dat als
primair doel heeft het weghouden van (zon)licht
uit de etalageruimte.

markies: Opvouwbaar zonnescherm, gebogen en veelal
bestaande uit drie of meer, min of meer gelijke
delen.

plasticiteit: ‘Bewegelijkheid’ van de gevel door uitspringende
of juist teruggelegen geveldelen. Een gevel met
veel uitspringende en/of teruggelegen geveldelen
wordt een plastische gevel genoemd.

siermetselwerk: Metselwerk waarin patronen gemaakt zijn, veelal
door van verschillende kleuren baksteen gebruik
te maken.
Lichte band als afwisseling in baksteenmetselwerk.

speklaag: Oorspronkelijk van natuursteen, later ook van
kunststeen of beton

uitstalling: Een losstaand voorwerp, dat op de weg / trottoir
voor het pand van een bedrijf wordt geplaatst
met als kennelijk doel verfraaiing, reclame of aan-
dachtstrekker. Het aanbieden van koopwaar
wordt in dit kader eveneens gezien als uitstalling.

volant: Verticaal hangend, kort stuk stof van een markies
of parasol, dat het verst verwijderd is van het op-
hangpunt dan wel de voet.
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1.1 Inleiding 

De gemeente Roosendaal heeft een aantal bedrijventerrei-
nen, dat ofwel helemaal volgebouwd is, ofwel volop in ont-
wikkeling is. 
In de in 1998 verschenen nota 'Het economisch profiel van de
gemeente Roosendaal' wordt vanuit de regionale taakstelling
van Roosendaal de noodzaak uitgesproken te voorzien in een
voldoende groot en gevarieerd aanbod aan bedrijventerrei-
nen binnen het gemeentelijk grondgebied. Daarbij is als
belangrijk aandachtspunt vastgesteld dat voor de verschillen-
de typen bedrijvigheid verschillende vestigingscondities gel-
den. Om een gezonde ruimtelijk-economische structuur te
behouden, acht de gemeente het van belang dat nieuwe
locaties voor bedrijventerreinen in ontwikkeling gebracht zul-
len worden.
In de Structuurvisie 'Op weg naar 2015' zijn enkele potentiële
ontwikkelingsgebieden aangegeven, waaronder de uitbrei-
ding van Majoppeveld-Zuid.

Om deze locaties te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk
dat een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied wordt opge-
steld. De eerste stap daartoe is inmiddels genomen door
middel van het opstellen van een verkavelingsplan, waarin de
stedenbouwkundige, landschappelijke en functionele visie op
het te ontwikkelen bedrijventerrein zijn vastgelegd. 
De volgende twee stappen bestaan uit het ontwerpen van
een definitief stedenbouwkundig inrichtingsplan en het
opstellen van een beeldkwaliteitplan. Deze twee stappen vin-
den min of meer gelijktijdig plaats, omdat zij met elkaar
samenhangen en elkaar in sterke mate beïnvloeden. 
Het beeldkwaliteitplan bepaalt in hoofdlijnen het kwalitatie-
ve, beeldvormende kader waarbinnen het bedrijventerrein
ontwikkeld dient te worden; het inrichtingsplan is de verta-
ling van het verkavelingsplan en het beeldkwaliteitplan naar
de definitieve -uiteindelijke- situatie. Voorliggend rapport
betreft het beeldkwaliteitplan.

1

Ligging op topografische kaart (PSD03-ROO00001-09A)

Croonen Adviseurs b.v.  ·  strategie, ordening & vorm
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1.2 Doel en functie 
van het beeldkwaliteitplan

Een beeldkwaliteitplan kan als volgt worden gedefinieerd: 
'een samenhangend pakket van intenties, aanbevelingen
en/of richtlijnen voor het veiligstellen, creëren en/of verbete-
ren van de beeldkwaliteit in een bepaald gebied. Het beeld-
kwaliteitplan geeft in woord en beeld voor verschillende
schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het te ontwikke-
len architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp. Het is een
op locatie en situatie afgestemd referentiekader voor de ste-
denbouwkundige en architectonische vormgeving. De grond-
slag is een inventarisatie, analyse en evaluatie van de bestaan-
de c.q. gewenste ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde resp.
te bouwen omgeving. Beeldkwaliteitplannen vormen een
aanvulling op bestaande gemeentelijke instrumenten, zoals
het bestemmingsplan, dat op het gebruik gericht is. Bij het
streven naar integraal beleid voor ruimtelijke kwaliteitszorg is
het beeldkwaliteitplan een onmisbaar instrument'.
(bron: 'Het beeldkwaliteitplan, instrument voor kwaliteitsbeleid',
ministeries van VROM en WVC, 1992)

Het voorliggende beeldkwaliteitplan heeft de functie van stu-
rend element bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein
'Majoppeveld-Zuid II':

- Het beeldkwaliteitplan dient als ontwerp- en uitvoe-
ringskader. Het is een communicatiemiddel, dat door
middel van schetsen en foto's een beeld geeft van de
gewenste samenhangende stedenbouwkundige en
architectonische kwaliteit van het bedrijventerrein. Het
beeldkwaliteitplan is bedoeld als inspiratiebron voor de
initiatiefnemer. Binnen dit kader ligt de uitdaging aan
de architect om tot creatieve oplossingen te komen. Het
beeldkwaliteitplan dient voor de betrokken partijen
geen keurslijf te zijn dat de creativiteit inperkt.

- Het beeldkwaliteitplan is op te vatten als een beleids-
kader waarin het te voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid 

voor de verschillende partijen is vastgelegd. Het vormt
voor de gemeente Roosendaal een instrument om de
aandacht voor beeldkwaliteit binnen de gemeente te
stimuleren. Met het beeldkwaliteitplan voor
Majoppeveld-Zuid II kan de gemeente het draagvlak
voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid vergroten, door-
dat van tevoren duidelijk wordt gemaakt welke beeld-
kwaliteit op het bedrijventerrein wordt verwacht. Voor
alle betrokkenen in het planproces betekent dit dat
direct vanaf het begin duidelijkheid bestaat over de
eisen die aan de stedenbouwkundige en architectoni-
sche plannen worden gesteld.

- Het beeldkwaliteitplan fungeert als toetsingskader. Om
het plan een duidelijke status te geven dient het onder-
worpen te worden aan politieke besluitvorming, zodat
het een maatschappelijk en politiek draagvlak krijgt en
de welstandscommissie voldoende rugdekking geeft.
Het beeldkwaliteitplan zal dan ook door de gemeente-
raad of door het College van Burgemeester en
Wethouders worden vastgesteld. Bij de gemeentelijke
en welstandstechnische beoordeling fungeert het beeld-
kwaliteitplan vervolgens als objectieve achtergrond
waartegen bouw- en inrichtingsplannen kunnen worden
beoordeeld.

- Het beeldkwaliteitplan vormt de basis voor andere
ruimtelijke plannen. Het beeldkwaliteitplan bestaat uit
twee delen; een stedenbouwkundig deel (verkavelings-
opzet) en een architectonisch deel (gewenste beeld-
kwaliteit). De stedenbouwkundige richtlijnen dienen als
basis voor het bestemmingsplan. Het architectonische
deel van het beeldkwaliteitplan heeft een juridische
werking en zal als basis dienen voor de welstandsnota
van de gemeente Roosendaal.
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1.3 Procedure bouwplanbegeleiding

Het vastgestelde beeldkwaliteitplan zal gericht bij de ontwik-
keling van bouwplannen worden gebruikt. De procedure met
betrekking tot de begeleiding van bouwplannen zal er glo-
baal als volgt uit komen te zien:

Vooroverleg
De gemeente biedt ontwerpers en planindieners de mogelijk-
heid om, voorafgaand aan de formele bouwvergunningsaan-
vraag, een pre-advies te vragen aan het door de gemeente
ingestelde kwaliteitsteam. Hiertoe kan het schetsontwerp
worden ingediend bij het gemeentelijk bouw- en woningtoe-
zicht. Het is mogelijk om voor het onderdeel welstandstoet-
sing, vooroverleg te plegen met de welstandscommissie over
de interpretatie van de welstandscriteria in het concrete geval
van het bouwplan.  Vooraf dient uiteraard wel duidelijkheid
te bestaan over de planologische aanvaardbaarheid van het
initiatief. Omdat het vooroverleg diep kan ingrijpen in de
planontwikkeling moet het met de nodige waarborgen wor-
den omgeven.

Voor uitvoerige toelichting hierop wordt verwezen naar de
gemeentelijke welstandsnota.

Stedenbouwkundige supervisie/relatie welstandscommissie
De gemeente heeft voor dit plangebied een kwaliteitsteam
aangesteld met als taak de ruimtelijke kwaliteit te stimuleren
en initiatiefnemers in de vroege planvormingfasen te infor-
meren en te begeleiden. Om misverstanden te voorkomen is
de relatie tussen de planbegeleiding door het kwaliteitsteam
en de uiteindelijke welstandsbeoordeling door de welstands-
commissie schriftelijk vastgelegd.

Voor indieningsvereisten wordt verwezen naar de welstands-
nota.

Toetsingsfase:
De door de bouwers/architecten geleverde bouwplannen
worden beoordeeld aan de hand van het bestemmingsplan,
het beeldkwaliteitplan en de uitgiftenkaarten. 

Hierna volgt de verdere beoordeling door de welstandscom-
missie en wordt het welstandsadvies opgesteld.

1.4 Opbouw van het beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan voor Majoppeveld-Zuid II bestaat uit 2
hoofdonderdelen. Eerst wordt een planbeschrijving van het
bedrijventerrein Majoppeveld-Zuid II gegeven. Hierin worden
in hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke en functionele kwa-
liteiten gegeven met betrekking tot de structuur van de
bebouwing, de openbare ruimten en het groen.
Daarna volgt een beschrijving per deelgebied en sfeer, zoals
die in het stedenbouwkundig plan te onderscheiden zijn.
Hierbij wordt ingegaan op de stedenbouwkundige typologie
en de architectuur van de bedrijven en zijn schetsen en foto's
opgenomen ter illustratie van het gewenste beeld.
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2.1 Inleiding 

In aansluiting op de gemeentelijke structuurschets over
Laagveld en Majoppeveld is een verkavelingsplan opgesteld
voor het plangebied Majoppeveld-Zuid II. In dit verkavelings-
plan is ingegaan op de stedenbouwkundige opzet van het
nieuwe bedrijventerrein en de gewenste situering van de
bebouwing op kavelniveau.

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de
stedenbouwkundige structuur van het bedrijventerrein met
de gewenste ruimtelijke en functionele kwaliteiten in hoofd-
lijnen.

2.2 Verkavelingsconcept De Meeten II/
Majoppeveld-Zuid II

Stedenbouwkundige opzet
Het plangebied bevindt zich ten oosten van het bedrijventer-
rein Majoppeveld-Zuid. In het plan voor Majoppeveld-Zuid II
is sprake van een nieuwe ontsluiting, die de bestaande weg
Dijkrand verbindt met de snelweg A58. Hierdoor zijn de nieu-
we bedrijven goed aangesloten op het landelijke verkeers-
netwerk. Naast deze hoofdontsluitingsweg zijn in het plan-
gebied een aantal secundaire ontsluitingswegen gepland.
Deze secundaire ontsluitingswegen zijn bedoeld voor het
bestemmingsverkeer en zorgen voor de ontsluiting op kavel-
niveau.

In het algemeen kan gesteld worden dat de bebouwing zich
naar de hoofdontsluiting moet presenteren. In het zuidelijk
deel van het plangebied geldt dit voor de bedrijfshallen. Meer
naar het noorden toe, vanaf de aansluiting op de
Rucphensebaan, presenteren de kantoorgedeeltes van de
bedrijven zich naar deze hoofdontsluiting. Ook worden er
vier zelfstandige, representatieve kantoorgebouwen langs de
hoofdroute gesitueerd, die een ensemble vormen met de te
handhaven oude boomsingels.
De ontsluiting van de kavels vindt zoveel mogelijk plaats via
de secundaire ontsluitingswegen. Dit heeft onder andere te
maken met de verkeersveiligheid en bovendien kan hierdoor
de doorstroming door het bedrijventerrein bevorderd wor-
den. Voor de bedrijven aan de westzijde van de hoofdroute,
vanaf de Rucphensebaan, zal een erfaansluiting worden gere-
aliseerd op de hoofdontsluitingsweg. Voor een drietal bedrij-
ven zal een ontsluiting op de Neutronweg worden gereali-
seerd.

Op het bedrijventerrein zullen in principe zes bedrijfstypes
gerealiseerd worden. Op de zichtlocatie langs de snelweg
worden een aantal afzonderlijke bedrijfspanden gesitueerd,
die middels een bepaald gemeenschappelijk element met
elkaar in relatie worden gebracht. Verder zijn vier zelfstandi-
ge kantoorgebouwen op strategisch gelegen punten in het
plangebied geprojecteerd. Daarnaast worden een aantal klei-
nere bedrijfsgebouwen met een representatief kantoorge-
deelte gerealiseerd. De zuidelijke strook van het plangebied
zal ingevuld worden met meer kleinschalige bedrijven, waar-
bij de afstand van de meest zuidelijk gelegen bedrijven ten
opzichte van de Landerije circa 70 meter bedraagt. Hiermee
wordt aan de minimale afstand, die geldt voor de daar
gewenste categorie bedrijven, voldaan. (Zie bestemmings-
plan).

Inspelend op de gewenste bedrijfstypologieën is het gebied
grofweg in zes delen opgedeeld. Voor elk deelgebied is een
eigen specifieke bedrijfsprofilering vastgelegd, waardoor op
het bedrijventerrein een gedifferentieerd aanbod aan
bedrijfskavels ontstaat.
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Deelgebied 1
Deelgebied 1 betreft een aantal afzonderlijke bedrijfspanden,
die middels een bepaald gemeenschappelijk element met
elkaar in relatie worden gebracht. De bedrijven in dit deelge-
bied liggen op een strategisch punt; zij zijn goed zichtbaar
vanaf de snelweg en de afslag van de snelweg. Ook zijn de
bedrijven zichtbaar vanaf de secundaire wegen van het
bedrijventerrein. De locatie vormt dan ook een belangrijk ori-
ëntatiepunt in het gebied. Door de ligging zijn de bedrijven
te beschouwen als de visitekaartjes van dit bedrijventerrein.
Voor dit complex van bedrijven geldt dat het aan alle zijden
representatief moet zijn. 

Deelgebied 2
Deelgebied 2 betreft vier zelfstandige, alzijdig georiënteerde
gebouwen, die als strategische punten kunnen worden aan-
geduid. De gebouwen zijn belangrijke oriëntatiepunten,
omdat zij zich langs de hoofdontsluitingsweg bevinden. Zij
dienen aan alle zijden representatief te zijn. Van belang is de
relatie tussen de gebouwen en hun omgeving. Belangrijke
aandacht dient dan ook besteed te worden aan de vormge-
ving van de buitenruimte op de percelen. De gebouwen krij-
gen vanwege hun unieke ligging een grotere bouwhoogte
dan de overige bebouwing in dit plan. De gebouwen worden
ontsloten via één van de secundaire ontsluitingswegen.

Deelgebied 3
Dit deelgebied betreft bedrijfskavels, waarbij het gaat om
wat kleinere bedrijven. De bedrijven hebben allemaal een
kantoorgedeelte, dat aan de hoofdontsluitingsweg is gele-
gen. Het bedrijfsgedeelte bevindt zich achter het kantoorge-
deelte. De kantoorgedeelten zijn georiënteerd op de hoofd-
ontsluitingsweg en zullen zich ook naar deze weg presente-
ren. Er is sprake van een hoge beeldkwaliteit in dit deelge-
bied, aangezien het de bebouwing betreft die de hoofdont-
sluitingsweg begeleidt. De ontsluiting vindt dus feitelijk plaats
aan de achterzijde van het perceel. In de verdere steden-
bouwkundige en architectonische uitwerking zal veel aan-
dacht besteed moeten worden aan de lay-out van het terrein.
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De oplossing van het parkeren en de verdere terreinindeling
zal integraal onderdeel gaan vormen van de bouwkundige
verdere uitwerking. Hierop zal dan ook extra getoetst gaan
worden. Tussen de twee zuidelijke bedrijfskavels en de overi-
ge kavels in dit deelgebied bevindt zich een retentiezone, die
dient voor de opvang van het hemelwater van het bedrijven-
terrein. Deze retentiezone loopt door in oostelijke richting en
vormt de overgang tussen het bedrijventerrein en het aan-
grenzende buitengebied.

Deelgebied 4
Dit deelgebied betreft een turn-key project. De kavels en de
bebouwing worden als project aangeboden aan de markt. Er
is sprake van eenduidigheid met extra beeldkwaliteit in dit
deelgebied. Dit is noodzakelijk in verband met de relatie die
het heeft met het ten zuiden van het deelgebied gelegen
nieuw woongebied de Landerije dat momenteel gefaseerd
gerealiseerd wordt. De bedrijfsbebouwing bevindt zich aan
de hoofdontsluitingsweg en de bedrijfsruimtes zullen zich
ook naar deze weg toe presenteren. De bedrijven aan de
zuidzijde van het plangebied zijn georiënteerd op de secun-
daire ontsluitingswegen en vormen een overgangszone naar
het nieuwe woongebied Laagveld dat momenteel gefaseerd
gerealiseerd wordt. Aan de oostzijde van dit deelgebied zor-
gen bomen voor de noodzakelijke coulissewerking naar het
buitengebied. Vanwege deze transparante groenzone en het
feit dat aan deze zijde ook de ontsluiting van de kavels
plaatsvindt zal extra aandacht besteed moeten worden aan
de representatie van de gevels. Voor de zuidrand van de
Meeten II zijn de kernbegrippen voor wat betreft beeldkwa-
liteit: 
- Groene zone met retentiegebied; 
- Kleinschalige bedrijfsgebouwen met representatieve, kan-

toorachtige ultstraling; 
- Herkenbare en hoogwaardige architectuur; 
- Geen gevelontsierende reclame-uitingen en verlichting en 
- Rust in kleurgebruik. 
Van belang is een hoogwaardige en uniforme uitstraling.

Een retentiezone, die dient voor de opvang van het hemel-
water van het bedrijventerrein, vormt de overgang tussen het
bedrijventerrein en het woongebied Laagveld. Op deze plek
wordt een gesloten groenfront gerealiseerd waarmee het
bedrijventerrein zoveel mogelijk aan de toekomstige bewo-
ners van de Landerije wordt onttrokken. In de groene,
parkachtige zone zal het merendeel van de bomen winter-
groen zijn en wordt een voornamelijk winterharde onderbe-
groeiing geplant.

Deelgebied 5
De bedrijven hebben allemaal een kantoorgedeelte, dat aan
de hoofdontsluitingsweg is gelegen. Het bedrijfsgedeelte
bevindt zich achter het kantoorgedeelte. De kantoorgedeel-
ten zijn georiënteerd op de hoofdontsluitingsweg en zullen
zich ook naar deze weg presenteren. Er is sprake van een
hoge beeldkwaliteit in dit deelgebied, aangezien het de
bebouwing betreft die de hoofdontsluitingsweg begeleidt.
Beeldbepalend bij deze kavels is de groene onbebouwde
privé-ruimte voor de bebouwing en de sterke ritmiek van de
bebouwing langs de hoofdontsluiting. Er is sprake van één
ontsluiting per twee kavels. In de verdere stedenbouwkundi-
ge en architectonische uitwerking zal veel aandacht besteed
moeten worden aan de lay-out van het terrein. De oplossing
van het parkeren en de verdere terreinindeling zal integraal
onderdeel gaan vormen van de verdere uitwerking. Hierop
zal dan ook extra getoetst gaan worden.

Deelgebied 6
Dit deelgebied betreft een groot aantal compacte bedrijfska-
vels van verschillende grootte, verdeeld over een aantal
zones. Een klein deel van de kavels ligt aan de hoofdontslui-
tingsweg. De meeste kavels liggen aan de secundaire ontslui-
tingswegen en hebben hier ook hun ontsluiting. De bedrijfs-
bebouwing moet zich presenteren naar de hoofdontsluitings-
weg en secundaire ontsluitingswegen. De exacte indeling en
grootte van de bedrijfsbebouwing staat voor de kavels in dit
deelgebied nog niet vast. Ook is het mogelijk dat in de ver-
dere planuitwerking aanpassingen kunnen plaatsvinden aan
de aanwezige ontsluitingsstructuur, waarbij zelfs een verdere
verfijning naar een eventuele tertiaire structuur op voorhand
niet is uitgesloten. Alleen de situering van de bedrijfsbebou-
wing ten opzichte van de kavelgrenzen is exact vastgelegd.
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Verkeersaspecten
De Dijkrand wordt doorgetrokken in oostelijke richting en
buigt vervolgens af in noordelijke richting. Deze weg vormt
de hoofdontsluitingsweg van bedrijventerrein Majoppeveld-
Zuid II. Via het huidige tracé van de Oude Ettensebaan zal de
weg een route vormen richting het noorden. Naast deze
hoofdontsluitingsweg is er een secundaire ontsluitingsstruc-
tuur aanwezig. 

Langzaamverkeersroutes
Het langzaamverkeer verloopt via dezelfde structuur als het
autoverkeer. Er is gekozen voor een duidelijke scheiding van
verkeersstromen langs de belangrijkste ontsluitingsweg en
een menging van verkeersstromen bij de secundaire ontslui-
tingswegen. Bij de nieuwe hoofdontsluitingsweg is aan twee
zijden een vrijliggend fietspad aanwezig. Bij de secundaire
ontsluitingswegen zijn geen aparte fietspaden aanwezig,
maar attentiestroken voor het fietsverkeer zijn wel wenselijk.
In de meest zuidelijk gelegen secundaire weg (de Element-
weg)  zal een extra, wenselijke, verkeerskundige aanpassing
plaatsvinden. De bedoeling is door de aanleg van een fiets-
sluis een knip in de weg aan te leggen. Hierdoor wordt de
straat voor gemotoriseerd verkeer doodlopend zowel vanaf
de west- als vanaf de noordzijde. Van doorgaand verkeer is
hierdoor geen sprake meer teneinde de verkeersveiligheid
voor fietsers zoveel mogelijk te waarborgen. De hoofdont-
sluitingsfunctie van de Rucphensebaan komt te vervallen en
wordt overgenomen door de nieuwe hoofdontsluitingsweg
van het bedrijventerrein. De Rucphensebaan heeft in de toe-
komst alleen een lokale ontsluitingsfunctie voor bedrijventer-
rein Majoppeveld-Zuid II.

Parkeren en toegangen tot bedrijfspercelen
Voor personenauto's is het uitgangspunt parkeren op eigen
terrein. Dit wil dus zeggen dat er alleen parkeerplaatsen zijn
op de eigen bedrijfsterreinen en dat er geen parkeerplaatsen
zijn in het openbare gebied. Ook voor vrachtauto's zijn er
geen parkeerplaatsen in het openbare gebied.
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De parkeernorm is in het bestemmingsplan vastgelegd.

De toegangen tot de bedrijfspercelen bevinden zich aan de
secundaire ontsluitingswegen. Een uitzondering hierop vor-
men deelgebied 5 en 6a. De toegangen tot de bedrijfsperce-
len bevinden zich hier aan de hoofdontsluitingsweg. Bij De
Meeten II geldt dit alleen voor de kavels in gebieden 6a die
langs dehoofdontsluitingsweg liggen

Maatvoering en flexibiliteit
In het verkavelingsconcept wordt een beeld geschetst van
een mogelijke verkavelingsstructuur, op basis van een aanna-
me van de te verwachten grootte van bedrijven. Mochten bij
de uiteindelijke, concrete uitgifte van de gronden andere
maatvoeringen gewenst zijn, dan is de opzet van het plan
dusdanig dat daarop ingespeeld kan worden. Deze flexibi-
liteit is in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

Zonering
De zones aan de hoofdontsluitingsweg zijn zones met relatief
lage bebouwingshoogtes, uitgezonderd de kantoorgedeelten
en de kantoorgebouwen. Hierdoor wordt een goede over-
gang gecreëerd van de ontsluitingsweg naar het binnenge-
bied van het bedrijventerrein en naar bedrijventerrein
Majoppeveld-Zuid. De binnengebieden van het bedrijventer-
rein zijn forser van maat en schaal. 

Oriëntatie van de gebouwen
De gedeelten van de bedrijfsgebouwen en kantoren die aan
de hoofdontsluitingsweg grenzen moeten een representatief
karakter hebben. Ook voor de gedeelten van de bedrijfsge-
bouwen die aan de secundaire ontsluitingswegen grenzen,
geldt dat ze georiënteerd dienen te zijn op de openbare weg.
Wanneer een bedrijfsgebouw zich op een hoek van twee ont-
sluitingswegen bevindt, moet dit bedrijfsgebouw twee repre-
sentatieve gevels hebben.

Bebouwingspercentage
De bebouwingspercentages van de bedrijfskavels zijn ver-
schillend per deelgebied. In het algemeen kan gesteld wor-
den dat de bebouwingspercentages in deelgebied 6 het
hoogst zijn en afnemen richting de hoofdontsluitingsweg en
het buitengebied. 
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3.1 Inleiding

Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein 'Majoppeveld-Zuid
II' komt deels grenzend aan het bestaande bedrijventerrein
'Majoppeveld-Zuid' te liggen. Ook grenst het bedrijventerrein
gedeeltelijk aan het buitengebied en kan daarom beschouwd
worden als een nieuw stukje stadsrand van Roosendaal.

De nieuwe hoofdontsluitingsweg van het bedrijventerrein,
die aansluit op de A58, wordt een belangrijke ontsluiting
voor heel Roosendaal. Door deze nieuwe invalsweg zal
'Majoppeveld-Zuid II' een 'entree' van Roosendaal gaan vor-
men. Bezoekers krijgen hier een eerste indruk van de stad.
Deze gegevenheden vereisen een hoogwaardige uitstraling
en beeldkwaliteit van het bedrijventerrein. 'Majoppeveld-Zuid
II' zal één van de 'visitekaartjes' van Roosendaal moeten gaan
worden.

Het streven naar samenhang in de beleving van het bedrij-
venterrein en de verhoging van de omgevingskwaliteit ver-
langt een hoogwaardige architectonische kwaliteit en samen-
hang van de bedrijfsgebouwen en -kantoren en de openbare
ruimte. 
De uiteindelijke verschijningsvorm van de gebouwde elemen-
ten is niet juridisch vast te leggen en is dan ook alleen middels
richtlijnen en aanbevelingen aan te sturen. Voor de verschil-
lende deelgebieden kunnen welstandscriteria worden opge-
steld, waaraan de bouwaanvragen kunnen worden getoetst.
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de
afzonderlijke onderdelen van de stedenbouwkundige struc-
tuur van bedrijventerrein 'Majoppeveld-Zuid II'.
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3.2 Karakteristiek hoofdontsluitingsweg

De hoofdontsluitingsweg is een belangrijk onderdeel van het
bedrijventerrein, omdat zij de doorgaande route vormt. Het
beeld van het bedrijventerrein wordt in eerste instantie
bepaald door de bebouwing aan de hoofdontsluitingsweg.
De bebouwing langs de hoofdontsluitingsweg heeft een
modern, hoogwaardig karakter. De openbare ruimte maakt
een verzorgde indruk. De bomen aan weerszijden van de
hoofdroute begeleiden de bezoeker langs de verschillende
bedrijven. Langs de gehele route is er sprake van een bom-
endak, waar onderdoor gereden kan worden. Dit effect
zorgt, tezamen met representatieve bebouwing, voor een
sterke continuïteit en samenhang langs deze hoofdontslui-
ting. Als één van de belangrijke entrees van Roosendaal is
deze uitstraling van essentieel belang. 

3.3 Openbare ruimte

De openbare ruimte in 'Majoppeveld-Zuid II' wordt vooral
gevormd door de ontsluitingswegen en de twee retentiezo-
nes ten zuiden van het bedrijventerrein. De gewenste beeld-
eenheid en herkenbaarheid in de openbare ruimte komen in
belangrijke mate tot stand door een heldere structuur van
wegprofielen met samenhangende groenelementen (met
name laanbeplantingen), verlichting en overig straatmeubi-
lair. De retentiezones zijn bijzondere afwijkende landschap-
pelijke elementen. Door de individuele aanpak van deze
zones kan een eigen identiteit/herkenbaarheid ontstaan en
daarmee kan de oriëntatie in het gebied bevorderd worden.

3.3.1 Wegprofielen/groenstructuur

Heldere, herkenbare wegprofielen met structurerende laanbe-
plantingen vormen het ruimtelijk en landschappelijk kader
waarbinnen de bedrijven gesitueerd worden. Inspelend op de
hiërarchie van wegen zijn de breedte van de rijbaan en de ber-
men zoveel mogelijk geüniformeerd.

Hoofdontsluitingsweg

Gewenste typering
De nieuwe hoofdontsluitingsweg is een belangrijke verbin-
dingsweg tussen de A58 en Roosendaal. Gestreefd wordt
naar een inrichting van hoge kwaliteit, die een bijdrage levert
aan de uitstraling van het gehele gebied.
Van belang is dat de aandacht van de passanten wordt
gericht op de aanwezige bedrijfsbebouwing. De bedrijfsbe-
bouwing presenteert zich naar deze weg toe. De ontslui-
tingsweg wordt begeleid door laanbeplanting in de vrij brede
grasberm aan weerszijden van de weg. De bomen bevinden
zich op voldoende afstand van elkaar, zodat niet zij over-
heersend zijn, maar de bedrijven zelf. Aan beide zijden van
de weg bevindt zich een vrijliggend fietspad in de grasberm.
De bomen staan tussen de rijbaan en het fietspad.

Profiel
- Zie doorsneden.

Materiaalgebruik/kleur
- Rijbaan - donker asfalt.
- Fietspaden - rood asfalt.

Groen
- Tweezijdige laanbeplanting met bomen van 1e grootte

in grasbermen.
- Gewenst onderhoudsniveau: hoog/cultuurlijk.

Verlichting
- Hoge masten aan weerszijden van de rijbaan.

11
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Secundaire ontsluitingswegen

Gewenste typering
Deze ontsluitingswegen zijn secundaire ontsluitingswegen
ten behoeve van de ontsluiting op kavelniveau. Op deze
wegen zal veel vrachtverkeer gaan komen, omdat de
bedrijfskavels via deze weg te bereiken zijn. De maatvoering
en inrichting van de weg zijn hier op afgestemd. Afhankelijk
van de ligging zal aan één of twee zijden laanbeplanting wor-
den toegepast. Uitzondering hierop vormt de meest zuidelijk
gelegen secundaire ontsluitingsweg. Hieraan zullen spora-
disch bomen geplaatst worden om de (zicht)relatie met de
retentiebuffer, het groene, open buitengebied en het woon-
gebied Laagveld niet te belemmeren.

Profiel
- Zie doorsneden.

Materiaalgebruik/kleur
- Rijbaan - pacolith verbandsteen kleur grijs.
- Fietsstrook - attentiestroken aangegeven door middel

van een stippellijn.

Groen
- Bomen van 2e grootte in grasberm.
- Gewenst onderhoudsniveau: hoog/cultuurlijk.

Verlichting
- Middelhoge masten aan weerszijden of aan één zijde

van de rijbaan (afhankelijk van situering bomen).

12
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Referentiebeelden retentiezone (PSD03-ROO00001-07A)

3.3.2 Retentiezone

Aan de zuidranden van het plangebied liggen twee belang-
rijke gebieden die aangeduid kunnen worden als bijzondere
landschappelijke elementen.
Aan de zuidkanten van het plangebied, tussen het bedrijven-
terrein en het buitengebied en tussen het bedrijventerrein en
de nog aan te leggen woonwijk Laagveld, worden retentie-
zones aangelegd. Bij veel regen wordt het water verzameld
in deze zones. Dit zichtbaar maken van de opvang van hemel-
water kan een belangrijke toevoeging zijn in de beleving van
het bedrijventerrein. In de inrichting van de zones komen
'natuurlijke' en 'cultuurlijke' aspecten samen en gaan een
interactie aan. 
Bij de inrichting van deze zones moet met de overgangsfunc-
tie rekening worden gehouden. Naast overgangszone heb-
ben de retentiegebieden ook nog een beperkte functie als
verblijfsgebied. Het beeld zal bestaan uit afwisselend natte en
droge plekken door de hoogteverschillen en gras en solitaire
bomen (waaronder wilgen) als groenelementen.
Op deze plek wordt een gesloten groenfront gerealiseerd
waarmee het bedrijventerrein zoveel mogelijk aan de toe-
komstige bewoners van de Landerije wordt onttrokken. In de
groene, parkachtige zone zal het merendeel van de bomen
wintergroen zijn en wordt een voornamelijk winterharde
onderbegroeiing geplant.

3.3.3 Straatmeubilair

De straatelementen in het plangebied zullen geüniformeerd
worden, waarbij het streven erop gericht is het aantal ele-
menten zoveel mogelijk te beperken en te combineren. 
Verlichting, verkeersaanduidingen, banken, afvalvoorzienin-
gen en bewegwijzering zullen als 'één familie' uitgevoerd
worden. Deze elementen zullen worden geïntegreerd in een
totaalontwerp voor de openbare ruimte, waarbij gekozen
wordt uit standaardmeubilair dat in de gemeente Roosendaal
inmiddels wordt toepast. Ook de vormgeving van de erfaf-
scheidingen van de particuliere kavels zal zoveel mogelijk
worden voorgeschreven, dan wel worden voorzien van een
streefbeeld. Met deze maatregelen wordt samenhang in de
beleving van het bedrijventerrein bereikt.
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3.4 Bebouwing

De eenheid binnen het bedrijventerrein en tussen de deelge-
bieden wordt versterkt, doordat er sprake is van samenhang
in de vormgeving van de gebouwen. Het gebied kan daaraan
zijn identiteit ontlenen en daarmee aan kwaliteit winnen.
In het plangebied onderscheiden we een zestal deelgebieden:
- deelgebied 1;
- deelgebied 2;
- deelgebied 3;
- deelgebied 4;
- deelgebied 5;
- deelgebied 6.

Per deelgebied is in de volgende paragrafen de gewenste
beeldkwaliteit beschreven aan de hand van:
a een globale typering van het gewenste beeld;
b de typologie van de stedenbouwkundige elementen;
c de typologie van architectonische elementen;
d de typologie van de privé-ruimte.

Elk deelgebied wordt geïllustreerd aan de hand van platte-
gronden, schetsen en foto's. De schetsen en foto's hebben
een puur indicatieve betekenis en dienen niet als concrete, te
kopiëren voorbeelden beschouwd te worden. 
In de gronduitgiftekaart zijn de verschillende bebouwingsma-
ten en de oriëntaties van de bedrijfsgebouwen aangegeven.
Deze kaart vormt de basis voor de invulling van het plange-
bied en heeft een juridisch karakter, aangezien deze een
directe vertaling vormt van de regelingen in het bestem-
mingsplan.

14

Overzicht deelgebieden (PSD03-ROO00013-01A)
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Algemene beeldkenmerken
Behalve de specifieke kenmerken van de verschillende
bedrijfssferen afzonderlijk is er een aantal meer algemene
beeldkenmerken te onderscheiden die bepalend zijn voor de
beeldkwaliteit van het nieuwe bedrijventerrein:
- Naast een eenduidige massaopbouw en wandwerking

wordt gestreefd naar herkenbare en hoogwaardige
bedrijfsgebouwenarchitectuur. De gedachten gaan
daarbij uit naar een eigentijdse architectuurexpressie
met een kwalitatief goede detaillering en materialise-
ring, waarbij een hoge mate van vakmanschap van de
architect wordt gevraagd. In de gevelarchitectuur zal
gestreefd moeten worden naar een representatief
karakter; de bedrijfsgebouwen zullen aan de straatkant
het karakter van een kantoor krijgen. Dit wil zeggen dat
er in deze gevel relatief veel transparante delen voorko-
men. Hier geldt wel een differentiatie. Bij de meer tra-
ditionele bedrijfsbebouwing in deelgebied 6 bestaat
wat meer vrijheid in materiaaltoepassing. Bij toetsing zal
gelet worden op een goede samenhang tussen open en
gesloten delen.

- De daken van de bedrijfsgebouwen zullen overwegend
plat zijn, waarbij een duidelijke gevelbeëindiging door
een gevellijst of een luifel ('pet') zeer wenselijk wordt
geacht.

- Reclame moet worden geïntegreerd in de gevelarchitec-
tuur. De reclame kan los worden toegepast, maar dient
wel een relatie te hebben met de stijl van het gebouw.

- Met betrekking tot het materiaalgebruik en de kleur-
stelling wordt gestreefd naar natuurlijke bouwmateria-
len. Hierbij wordt gedacht aan combinaties van bak-
steen (eventueel keramisch materiaal), stucwerk,
metaal, hout en glas. Ook in kleurgebruik zijn rust en
eenvoud belangrijke trefwoorden. 

Reclame
De toepassing van reclame is onlosmakelijk verbonden met
de bedrijfsuitoefening. Bedrijven willen laten zien wie ze zijn
en waar ze zitten. Reclame-uitingen beïnvloeden echter ook
de beeldkwaliteit. Het is daarom van belang om naast bebou-
wing en openbare ruimte regels te stellen aan de reclame-
uitingen op het bedrijventerrein. Voor alle deelgebieden gel-
den globaal volgende regels:

- 1 reclamevorm per bedrijf;
- bescheiden;
- rustig kleurgebruik;
- bij voorkeur geïntegreerde gevelopschriften met

losse letters;
- aan grootte en plaats gebonden;
- geen reclameborden op het dak;
- reclameblinderingen voor ramen zijn niet gewenst;
- vlaggen op of aan het gebouw zijn niet gewenst.

Voor het overige wordt verwezen naar de Welstandsnota van
de gemeente Roosendaal.

15

Collage reclame ‘goed’ en ‘slecht’ (PSD03-ROO00001-08A)
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3.4.1 Deelgebied 1

a      Globale typering van het gewenste beeld
In dit deelgebied worden een aantal afzonderlijke bedrijfs-
panden gesitueerd, die middels een bepaald gemeenschap-
pelijk element met elkaar in relatie worden gebracht.
Gedacht wordt aan een aantal losse massa's, verbonden door
middel van een gemeenschappelijk(e) dak en/of gevel.
Belangrijk hierbij is dat de verschillende bedrijven als afzon-
derlijke objecten zijn te herkennen, maar dat er tegelijkertijd
sprake is van een samenhangend gebouw. De transparantie
is belangrijk; er mag geen sprake zijn van een massief, com-
pact gebouw. De afzonderlijke bedrijven dienen als individu-
ele massa's onderscheiden te kunnen worden. De massa's
staan los ten opzichte van elkaar, waardoor er zichtlijnen zijn
tussen de massa's door. De transparantie wordt nog eens
benadrukt door het gemeenschappelijke element tevens in
de onbebouwde ruimte voort te zetten. Indien sprake is van
een gemeenschappelijk dak, kan dit bijvoorbeeld doorgezet
worden boven het parkeerterrein of onderdeel uitmaken van
het omliggende groen.

De bedrijven in dit deelgebied liggen op een strategisch punt,
omdat zij goed zichtbaar zijn vanaf de snelweg en de afslag
van de snelweg. Ook zijn de bedrijven zichtbaar vanaf de
secundaire wegen van het bedrijventerrein. De locatie vormt
dan ook een belangrijk oriëntatiepunt in het gebied. Door de
ligging zijn de bedrijven te beschouwen als de visitekaartjes
van dit bedrijventerrein. Voor dit complex van bedrijven geldt
dat het aan alle zijden representatief moet zijn. De bedrijfs-
gebouwen worden volgens moderne architectuurstijlen
gebouwd, maar wel zodanig dat ze één geheel vormen. 

b      Typologie stedenbouwkundige elementen
Maatvoering
- De maximale bouwhoogte voor 'kantoorgedeelte' 

(bijzonder bebouwingselement) zie bestemmingsplan.
- De maximale bouwhoogte de (overige) 

bedrijfsbebouwing zie bestemmingsplan .
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- De massa's mogen uit maximaal 2 bouwlagen bestaan, 
met uitzondering van het bijzondere 
bebouwingselement.

- De hoofdmassa's dienen gebouwd te worden binnen de
bebouwingsvlakken volgens de bestemmingsplankaart.

Bebouwingspercentage
- Zie bestemmingsplan.

Dakhelling
- Het dak dient (overwegend) plat te zijn.

Oriëntatie
- Het gebouw als geheel dient een alzijdige uitstraling te

hebben.

c      Typologie architectonische elementen
Karakter
- Modern karakter.
- Openheid, veel glas.
- Representatieve uitstraling.
- Verticale gerichtheid/belijning.
- Horizontale gerichtheid van het gemeenschappelijke

element.
- Eenduidigheid in de gevelarchitectuur van de verschil-

lende losse massa's.

Materiaalgebruik
- Modern materiaalgebruik met metaal, hout en glas in

combinatie met baksteen.
- Contrast in materiaalgebruik tussen de individuele mas-

sa's en het gemeenschappelijke element.

Kleurstellinging
- Materiaal in oorspronkelijke kleurstelling.
- Accenten en contrasten vormgeven in de architectuur; 

niet door middel van schreeuwerige kleuren.

d      Typologie privé-ruimte
Er is sprake van een representatieve ruimte rondom de bedrij-
ven. De bedrijven worden ontsloten aan de voorzijde. 
De ruimte tussen de massa's wordt gebruikt voor parkeren en
logistiek. Op het erf is sprake van een groene inrichting, die 
echter niet ten koste mag gaan van de openheid en de zicht-
lijnen tussen de massa's. Er wordt geen gebruik gemaakt van

erfafscheidingen, om de visuele toegankelijkeid van het ter-
rein te vergroten en om de samenhang tussen de verschillen-
de massa's te accentueren. Voor alle bedrijven in dit gebied
geldt dat er alleen binnenopslag is toegestaan. 

Croonen Adviseurs b.v.  · strategie, ordening & vorm
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3.4.2 Deelgebied 2

a      Globale typering van het gewenste beeld
Dit deelgebied bestaat uit vier zelfstandige gebouwen die
zich bevinden langs de hoofdontsluitingsweg. Ze liggen op
strategische punten in het plangebied en het zijn ook vier
belangrijke oriëntatiepunten in het gebied. Door de strategi-
sche ligging zijn de bedrijfsgebouwen te beschouwen als dé
visitekaartjes van dit bedrijventerrein.

Het kantoorgebouw in het zuiden van het plangebied (2a)
komt dicht tegen de nieuwe woonwijk Laagveld te liggen,
waardoor dit gebouw wat lager wordt dan de andere drie
gebouwen. Dit gebouw bevindt zich op een zeer bijzondere
locatie wegens de situering in het verlengde van de as van de
Dijkrand en de ligging in de retentiezone. Het gebouw aan de
Rucpensebaan (2b) bevindt zich eveneens op een bijzondere
locatie, doordat het gebouw zowel aan deze belangrijke door-
gaande route ligt, als aan de hoofdontsluitingsweg van het
bedrijventerrein. De twee gebouwen in het noorden van het
plangebied (2c) vormen een ensemble met de (gedeeltelijk) te
handhaven volgroeide houtwallen. 

Voor deze specifieke gebouwen geldt dat zij aan alle zijden
representatief moeten zijn, aangezien zij vanuit verschillende
ontsluitingswegen zichtbaar zijn. Zij mogen een modern,
hightech karakter hebben, opdat zij de interactie met het
meer natuurlijke landelijke gebied (2a en 2b) en met de vol-
groeide houtwallen (2c) kunnen aangaan.

b      Typologie stedenbouwkundige elementen
Maatvoeringen
- Maximale bouwhoogte zie bestemmingsplan.
- Er moet gebouwd worden binnen het bebouwingsvlak

volgens het bestemmingsplan.

Bebouwingspercentage
- Zie bestemmingsplan.

18
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Dakhelling 
- Het dak dient plat/licht hellend te zijn.

Oriëntatie
- De gebouwen dienen een alzijdige uitstraling te heb-

ben.

c      Typologie architectonische elementen
Karakter
- Modern, hoogwaardig karakter.
- Representatieve uitstraling.
- Verticale gerichtheid/belijning.
- Gebouwen 2c: Openheid; hoge mate van transparantie.

Materiaalgebruik
- Modern materiaalgebruik met metaal, hout en glas in

combinatie met baksteen.

Kleurstelling
- Materiaal in oorspronkelijke kleurstelling.
- Gebouwen 2a en 2b: lichte kleuren.
- Gebouwen 2c: donkere baksteen.
- Accenten en contrasten vormgeven in de architectuur,

niet door middel van schreeuwerige kleuren.

d      Typologie privé-ruimte 
De kavels zijn volledig privé-ruimte; het terrein wordt afge-
schermd. Streefbeeld hierbij zijn hagen in combinatie met
hekwerk. Voor de kavels met gebouwen 2a en 2b geldt dat
een oplossing met dijklichamen ook goed voorstelbaar is.
Voor de kavels met gebouwen 2c geldt dat zich tussen de
twee kantoorgebouwen een oude houtwal bevindt. 
Er is sprake van een representatief terrein met parkeerplaat-
sen. De parkeernorm is 1 p.p. per 50 m2 BVO. Speciale aan-
dacht moet geschonken worden aan de inrichting van dit 
terrein. De vormgeving hiervan dient integraal meegenomen
te worden in de architectonische ontwerpopgave. 

19
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3.4.3 Deelgebied 3

a      Globale typering van het gewenste beeld
In dit deelgebied bestaan de bedrijven uit een kantoorge-
deelte en een bedrijfsgedeelte. Het vloeroppervlak van het
kantoorgedeelte mag maximaal 65% bedragen van het tota-
le vloeroppervlak met een maximum van 2000 m2.
Het kantoorgedeelte kan in twee tot drie bouwlagen worden
gerealiseerd en het bedrijfsgedeelte in één laag.  De bedrijfs-
gebouwen liggen in deelgebied 3b aan de achterkant van de
kavels. 

In de verdere stedenbouwkundige en architectonische uitwer-
king zal veel aandacht besteed moeten worden aan de lay-out
van het terrein. De oplossing van het parkeren en de verdere
terreinindeling zal integraal onderdeel gaan vormen van de
bouwkundige uitwerking. Aan de bedrijfsgebouwen moet wel
enige aandacht worden geschonken, omdat een gedeelte van
de voorgevel van het bedrijfsgebouw vanaf de hoofdontslui-
tingsweg zichtbaar is en omdat de achterkanten vanaf de
secundaire ontsluitingsweg zichtbaar zijn. De architectuur van
het kantoorgedeelte in dit deelgebied vergt extra aandacht,
vanwege de situering aan de hoofdontsluitingsweg. Omdat
deze ontsluitingsweg een soort 'entree' van Roosendaal zal
gaan worden, is het erg belangrijk dat de gevels van de kan-
toren een bovengemiddelde uitstraling hebben.
De kantoorgedeelten van de bedrijven zijn in dit deelgebied
het meest beeldbepalend. Voor deze kantoorgedeelten geldt
dat meerdere zijden representatief moeten zijn, aangezien zij
vanuit verschillende ontsluitingswegen zichtbaar zijn. Zij
mogen een modern, hightech karakter hebben. Deze kanto-
ren worden volgens moderne architectuurstijlen gebouwd,
maar wel zodanig dat ze één geheel blijven vormen met de
bedrijfsbebouwing op de kavels.
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b      Typologie stedenbouwkundige elementen
Maatvoeringen
- Maximale bouwhoogte zie bestemmingsplan.
- Er moet gebouwd worden binnen het bebouwingsvlak

volgens het bestemmingsplan.

Bebouwingspercentage
- Zie bestemmingsplan.

Dakhelling
- Het dak dient plat te zijn.

Oriëntatie
- Kantoorgedeelte: hoofdoriëntatie op de hoofdontslui-

tingsweg en tevens belangrijke oriëntatie in andere rich-
tingen.

- Bedrijfsgedeelte: geen belangrijke oriëntatie, wel aan-
dacht voor zijde aan ontsluitingsweg.

21
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c      Typologie architectonische elementen
Karakter
Kantoorgedeelte:
- Modern, hoogwaardig karakter.
- Openheid, grote mate van transparantie.
- Representatieve uitstraling.
- Verticale gerichtheid/belijning.
- Eenduidigheid in de gevelarchitectuur.

Bedrijfsgedeelte: 
- Gesloten karakter; dit komt vooral omdat de 

bedrijfsgebouwen beperkt zichtbaar zijn vanaf de 
ontsluitingswegen. 

Materiaalgebruik
- Kantoorgedeelte: modern materiaalgebruik 

met metaal, hout en glas in combinatie met baksteen.
- Bedrijfsgedeelte: niet voorgeschreven, maar metalen 

gevelbekleding is gewenst.

Kleurstelling
Kantoorgedeelte: 
- Lichte kleuren.
- Accenten en contrasten vormgeven in de architectuur, 

niet door middel van schreeuwerige kleuren.

Bedrijfsgedeelte:
- Natuurlijke kleuren.
- Metalen gevelbekleding toepassen in zilver-/

aluminiumkleur

d Typologie privé-ruimte
Bij de bedrijven 3a is sprake van een representatieve ruimte
achter de bedrijven. Deze ruimte wordt gebruikt voor parke-
ren en logistiek. De bedrijven worden ontsloten aan de
achterzijde. Op het voorerf is sprake van een groene invulling
en een erfafscheiding van hekwerk in combinatie met hagen.
De erfafscheidingen aan de achterzijde bestaan eveneens bij
voorkeur uit hekwerk met hagen. De niet representatieve
zijde tussen twee kavels wordt bij voorkeur ingevuld met een
hekwerk met singelbeplanting. De representatieve zijde tus-
sen twee kavels wordt bij voorkeur ingevuld met hekwerk in
combinatie met hagen.

De bedrijven 3b hebben een representatieve ruimte tussen
het kantoorgedeelte en het bedrijfsgedeelte, die ook
gebruikt wordt voor parkeren en logistiek. De bedrijven wor-
den ontsloten aan de voorzijde, via een secundaire weg paral-
lel aan de hoofdontsluitingsweg. Ook hier is op het voorerf
sprake van een groene invulling en een erfafscheiding van
hekwerk in combinatie met hagen. De erfafscheidingen aan
de achterzijde bestaan eveneens uit hekwerk met hagen. De
zijde tussen twee kavels wordt ingevuld met hekwerk met sin-
gelbeplanting en/of hagen.

Voor alle bedrijven in dit deelgebied geldt dat er alleen
binnenopslag is toegestaan. Het beeld aan de zijde van de
hoofdontsluiting zullen gebouwen zijn die met hun 'voeten'
in het gras staan.
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3.4.4 Deelgebied 4

a      Globale typering van het gewenste beeld
De architectuur van de gebouwen in dit deelgebied vergt
extra aandacht vanwege de situering naar het buitengebied,
de retentiezone en het gebied waar de nieuwe woonwijk
'Laagveld' zal komen.  

De bedrijven aan de zijde van het buitengebied dienen een
verzorgde uitstraling te hebben, temeer daar aan deze zijde
de ontsluiting van de kavels plaatsvindt.

De overgang tussen privé en openbaar wordt gevormd door
een groene afscherming. Aan de oostzijde van deelgebied 4b
zorgen bomen voor de noodzakelijke coulissewerking naar
het buitengebied. Voor alle bedrijven in dit deelgebied geldt
dat er alleen binnenopslag toegestaan wordt. In het deelge-
bied is er sprake van één ontsluiting per twee kavels uitge-
zonderd de twee hoekkavels. Het parkeren en de logistiek
vinden gemeenschappelijk (per twee kavels) plaats. 

b      Typologie stedenbouwkundige elementen
Aan de voorzijde van de kavels is een groene afscherming
aanwezig als overgang naar de retentiezone. Dit kan uitge-
voerd worden als dijklichaam, maar ook een haag of bomen
zijn goed voorstelbaar. 
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Maatvoering
Bedrijfsbebouwing: 
- Zie bestemmingsplan.

Bebouwingspercentage
- Zie bestemmingsplan.

Dakhelling
- De daken van de bedrijfsbebouwing dienen in samen-

hang ontworpen te worden, waarbij een sterke voor-
keur bestaat voor een platte /licht hellende afdekking. 
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Oriëntatie
Bedrijfsbebouwing: 
- hoofdoriëntatie naar hoofdontsluitingsweg.

c     Typologie architectonische elementen
Karakter
- Hoge mate van eenduidigheid in de gevelarchitectuur.

Eigentijdse, hoogwaardige architectuur in aansluiting op
kwaliteit van architectuur van Laagveld.

- Representatieve uitstraling van de bedrijfsbebouwing.
- Horizontale gerichtheid/belijning.
- Tweezijdig georiënteerde hoekoplossingen voor de

bedrijfsbebouwing.

Materiaalgebruik
- Materialen: baksteen (eventueel keramisch), stucwerk,

metaal, hout en glas.

Kleurstelling
Voor de bedrijfsgebouwen is metalen gevelbekleding
gewenst, die wordt toegepast in zijn oorspronkelijke kleur
(zilver-/aluminiumkleur). 

d     Typologie privé-ruimte
De bedrijfskavels worden twee aan twee gekoppeld, met uit-
zondering van de hoekkavels, welke zelfstandige kavels zijn.
De onbebouwde ruimte van de bedrijfskavels bestaat aan de
representatieve zijde uit een verharde binnenruimte ten
behoeve van parkeren en logistiek. De niet representatieve
zijde wordt ingevuld met een hekwerk en/of een bomenrij.
De sloot zorgt voor afvoer van het hemelwater (op maai-
veldniveau) naar de centrale retentiezone.
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3.4.5 Deelgebied 5

a      Globale typering van het gewenste beeld
In dit deelgebied bestaan de bedrijven uit een kantoorge-
deelte en een bedrijfsgedeelte, evenals deelgebied 3. De
beeldkwaliteit van dit deelgebied zorgt dan ook voor grote
verwantschap met dat aan de overzijde van de hoofdontslui-
ting. Het vloeroppervlak van het kantoorgedeelte mag maxi-
maal 50% bedragen van het totale vloeroppervlak. Het kan-
toorgedeelte kan in twee tot drie lagen worden gerealiseerd
en het bedrijfsgedeelte in één laag. De bedrijfsgebouwen lig-
gen in dit deelgebied aan de achterkant van de kavels. 

In de verdere stedenbouwkundige en architectonische uit-
werking zal veel aandacht besteed moeten worden aan de
lay-out van het terrein. De oplossing van het parkeren en de
verdere terreinindeling zal integraal onderdeel gaan vormen
van de bouwkundige uitwerking. Aan de bedrijfsgebouwen
moet wel aandacht worden geschonken, omdat een gedeel-
te van de voorgevel van het bedrijfsgebouw vanaf de hoofd-
ontsluitingsweg en de Rucphensebaan zichtbaar is en omdat
de achterkanten vanaf de secundaire ontsluitingsweg zicht-
baar zijn. De architectuur van het kantoorgedeelte in dit deel-
gebied vergt extra aandacht, vanwege de situering aan de
hoofdontsluitingsweg. Omdat deze hoofdontsluitingsweg
een 'entree' van Roosendaal zal gaan worden, is het erg
belangrijk dat de gevels van de kantoren een representatieve
uitstraling hebben.
De kantoorgedeelten van de bedrijven zijn in dit deelgebied
het meest beeldbepalend. Voor deze kantoorgedeelten geldt
dat meerdere zijden representatief moeten zijn, aangezien zij
vanuit verschillende ontsluitingswegen zichtbaar zijn. Zij moe-
ten een modern, hoogwaardig karakter hebben. Deze kanto-
ren worden volgens moderne architectuurstijlen gebouwd,
maar wel zodanig dat ze één geheel blijven vormen met de
bedrijfsbebouwing op de kavels.
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De ontsluiting vindt per twee kavels plaats. Het parkeren en
het laden en lossen zal aan de achterzijde van het perceel
plaatsvinden. Wel is het mogelijk om een beperkt aantal
bezoekersparkeerplaatsen aan de zijkant van het kantoorge-
deelte te situeren, als deze minimaal 5 meter achter de rooi-
lijn van de kantoorbebouwing komen te liggen.

b      Typologie stedenbouwkundige elementen
Maatvoering
Bedrijfsbebouwing:
- De massa van de kantoorbebouwing mag uit maximaal

3 bouwlagen bestaan.
- De massa van de bedrijfsbebouwing bestaat uit maxi-

maal 1 bouwlaag
- Voor exacte maatvoering zie bestemmingsplan.

Bebouwingspercentage
- Zie bestemmingsplan.

Dakhelling
- De daken dienen plat/licht hellend uitgevoerd te wor-

den

Oriëntatie
- Bedrijfsbebouwing: hoofdoriëntatie slechts op twee

plaatsen richting de hoofdontsluitingsweg; verder geen
belangrijke oriëntatie.
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c      Typologie architectonische elementen
Beeldbepalend voor de bebouwing het streven naar een
hoge mate van eenduidigheid c.q. verwantschap in de archi-
tectuur.

Karakter
Kantoorgedeelte:
- Modern, hoogwaardig karakter.
- Openheid, grote mate van transparantie.
- Representatieve uitstraling.
- Verticale gerichtheid/belijning.
- Eenduidigheid in de gevelarchitectuur.

Bedrijfsgedeelte: 
- Gesloten karakter; omdat de bedrijfsgebouwen beperkt

zichtbaar zijn vanaf de ontsluitingswegen. 

Materiaalgebruik
- Kantoorgedeelte: modern materiaalgebruik met

metaal, hout en glas in combinatie met baksteen.
- Bedrijfsgedeelte: niet voorgeschreven, maar de voor-

keur gaat uit naar metalen gevelbekleding.

Kleurstelling
Kantoorgedeelte: 
- Lichte kleuren.
- Accenten en contrasten vormgeven in de architectuur,

niet door middel van schreeuwerige kleuren.

Bedrijfsgedeelte:
- Natuurlijke kleuren.
- Bij metalen gevelbekleding dit toepassen in zilver-/alu-

miniumkleur.

d     Typologie privé-ruimte
Bij de bedrijven is sprake van een representatieve ruimte voor
en tussen de bedrijven. Deze ruimte wordt deels gebruikt
voor parkeren en logistiek. De bedrijven worden ontsloten
aan de voorzijde (in tegenstelling tot de bedrijven aan de
overzijde van de weg, deelgebied 3 en 4). Op het voorerf is
sprake van een groene invulling en een erfafscheiding van bij
voorkeur hekwerk in combinatie met hagen.

Voor alle bedrijven in dit deelgebied geldt dat er alleen
binnenopslag is toegestaan. Het beeld aan de zijde van de
hoofdontsluiting zullen gebouwen zijn die met hun 'voeten'
in het gras staan.

31

Croonen Adviseurs b.v.  · strategie, ordening & vorm

G
ew

en
st

e 
be

el
dk

w
al

ite
it

BOE01-ROO00013-01C.qxd  24-1-2008  14:51  Page 31



3.4.6 Deelgebied 6

a      Globale typering van het gewenste beeld
Dit deelgebied, dat zich aan de secundaire ontsluitingswegen
bevindt, bestaat uit bedrijfskavels waarop compacte bedrijfs-
gebouwen (van verschillende grootte) worden gesitueerd
zonder bedrijfswoning. Aan de voorzijde van het bedrijf
bevindt zich het kantoorgedeelte. De bedrijfsgebouwen moe-
ten een goede uitstraling hebben naar de ontsluitingsweg
toe. De bedrijven die zich op een hoek bevinden hebben een
tweezijdige oriëntatie. De gevels (van het kantoorgedeelte)
die zich op de weg oriënteren dienen een kantoorachtige uit-
straling te krijgen.

Het bedrijfsgebouw dat zich bevindt in het oosten van het
plangebied en ten noorden van en evenwijdig aan de noor-
delijke retentiezone, krijgt op de hoek een architectonisch
accent. Dit accent beëindigt de aanwezige zichtas (die van
oost naar west loopt). Het accent onderscheidt zich niet door
haar hoogte, maar door haar bijzondere verschijningsvorm.

b      Typologie stedenbouwkundige elementen

Maatvoering
- Zie bestemmingsplan.

Bebouwingspercentage
- Zie bestemmingsplan.

Dakhelling
- Het dak dient plat te zijn.

Oriëntatie
- Hoofdoriëntatie naar de hoofdontsluitingsweg en/of

secundaire ontsluitingsweg.
- Tweezijdige oriëntatie op hoeken.
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c      Typologie architectonische elementen
Beeldbepalend voor de begeleidende bebouwingswanden
langs de hoofdontsluitingsweg en secundaire ontsluitingswe-
gen zijn is de situering op de kavel, de soortgelijke gevelbe-
ëindiging door middel van een doorlopende dakrand en het
streven naar een hoge mate van eenduidigheid c.q. verwant-
schap in de architectuur.

Karakter
- Hoge mate van eenduidigheid in de gevelarchitectuur.
- Bedrijven 6a: transparante voorgevel; open, transparan-

te delen in evenwicht met meer gesloten delen (hoge
mate van transparantie).

- Bedrijven 6b en 6c: voorgevel met enige mate van trans-
parantie (voor het kantoorgedeelte).

- Horizontale gerichtheid/belijning.
- Duidelijke gevelbeëindiging door gevellijst of luifel op

maximaal 12 meter hoogte of op de voor de bebouwing
geldende maximaal toegestane hoogte.

- Tweezijdig georiënteerde hoekoplossingen.

Materiaalgebruik
- Natuurlijke 'eerlijke' materialen, die zo mogelijk onbe-

handeld worden toegepast; bij voorkeur metalen gevel-
bekleding, glas, hout en baksteen (eventueel kera-
misch).

Kleurstelling
- Donkere baksteen;
- Natuurlijke, oorspronkelijke kleuren voor het hout en/of

metaal.
- Helder transparant glas.

d      Typologie privé-ruimte
De bedrijven hebben een grote representatieve voorruimte
die ook gebruikt wordt voor parkeren en logistiek. Op het
achtererf is sprake van een kleine open ruimte. Voor de
bedrijven 6b en 6c geldt is het streven dat  minimaal 50% van
de breedte van het perceel een groene erfafscheiding mee
dient te krijgen.
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1. Inleiding
De Nieuwe Markt te Roosendaal wordt op dit moment opnieuw 
ingericht na de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Het 
grote plein wordt bovendien voorzien van een nieuw beeldbepalend 
entreepunt van de garage centraal op het plein, de ellips. 
Het plein uit de jaren 60 was verouderd en voldeed niet meer aan 
de behoeftes van een modern winkelcentrum. Er ontbraken sfeer en 
ontmoetingsruimtes zodat het plein steeds minder interessant werd 
voor de winkelende bezoeker. Bovendien werd het plein gedomineerd 
door de geparkeerde auto’s op het plein. 
Na afl oop van een prijsvraag in het jaar 2000 heeft buro Quadrat de 
opdracht gekregen om een masterplan betreff ende het centrum 
van Roosendaal met name de Nieuwe Markt te vervaardigen. Hieruit 
vloeit de noodzaak voort van een autovrij plein gecombineerd met 
de herindeling middels een nieuw gebouw op het plein. 

Met de komst van een nieuwe inrichting en een nieuwe indeling van 
het plein ontstaat ook de behoefte om de pleinwanden zodanig te 
vernieuwen dat deze bijdragen aan een prettige winkelomgeving. 
Op enkele punten is reeds begonnen met de vernieuwing zoals de 
nieuwe Blokkerlocatie en de passage. Om een impuls te geven ook 
aan de herinrichting van de pleinwanden en om de principes hiervan 
duidelijk in beeld te krijgen heeft ARCADIS opdracht gekregen voor 
de voorliggende studie. 
Na een eerste hoofdstuk waarin de geschiedenis, de behoeftes en de 
aanleiding worden geanalyseerd, worden de knelpunten en potenties 
van het plein op dit moment in beeld gebracht. De resultaten 

uit de analyse worden benut voor het uitwerken van een aantal 
basisprincipes waaraan de herinrichting van de gevels moet voldoen. 
Deze principes, die in nauwe samenwerking met de gemeente, de 
welstandscommissie en een werkgroep uit belanghebbenden worden 
opgesteld, kunnen in de toekomst worden gebruikt als leidraad voor 
architecten, initiatiefnemers, bestuur en de welstand.
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start bouw Nieuwe Markt 1957

zuidzijde Nieuwe Markt 1960

maandagmarkt 1962 

1996

november 2006

impressie toekomst Nieuwe Markt

passage

“Markant”op de blokker-locatie
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2. Historie
Roosendaal is ontstaan uit een lintdorp dat ter plekke van de huidige 
Oude Markt uit elkaar liep in twee verbindingswegen. Hier ontstond  
in het verleden het centrum van Roosendaal. Pas na de oorlog is in 
1957 begonnen met de aanleg van de Nieuwe Markt en de uitbreiding 
van het winkelcentrum buiten de oude linten.
De markt is opgericht in de stijl van de jaren 60. Dat wil zeggen er 
is veel ruimte (lucht en licht) gecreëerd in tegenstelling tot de voor 
deze tijd gebouwde kleinschalige structuren. Bovendien heeft 
er een schaalverandering plaatsgevonden in de structuur van de 
gebouwen. In het verleden bouwde men langs oudere structuren 
vooral kleinschalige panden waarvan de maat werd afgeleid uit 
de gezinsgrootte als het ging om woonfunctie of kleinschalige 
werkgelegenheid. Een veelal verticaal geleed pand, waarbij de begane 
grond laag was verbonden met de verdiepingen. 
De Nieuwe Markt toont de bouwstijl van de jaren 60 waar de begane 
grond is afgekoppeld van de verdiepingen. De winkels op begane 
grond niveau hebben met de appartementen die erboven liggen 
geen samenhang. Er is dus geen sprake meer van losse kleinschalige 
panden maar van grote complexen met beneden winkels (vrij 
indeelbaar) en boven appartementen. 
In de loop der tijd zijn de eisen aan een modern stedelijk winkelcentrum 
veranderd. Er is behoefte aan gezelligheid en ontmoetingskwaliteit. 
De belevingswaarde op de Nieuwe Markt en de omgeving is door de 
toename aan geparkeerde auto’s op het plein en de achteruitgang van 
de gebouwen steeds verder achteruit gegaaan. Er is daarom in 2000 
een structuurvisie opgesteld, waarin de situatie van het centrum 

wordt geanalyseerd en waarin doelen worden genoemd voor een 
nieuwe ontwikkeling. Een paar belangrijke doelen hieruit zijn:
- verbeteren gevels- en winkelpresentatie
- verbeteren openbare ruimte
- parkeren oost verblijven west (meer verblijfsruimte).

Op basis van een prijsvraag heeft buro Quadrat in 2002 de opdracht 
gekregen voor het opstellen van een Masterplan voor de Nieuwe 
Markt en omgeving. Belangrijke doelen hieruit zijn:
- verbetering verblijfsklimaat
- handhaven aantal parkeerplaatsen,
- verbeteren presentatie en gevelwanden,

Deze doelen hebben samen ertoe geleidt dat de beslissing werd 
genomen om een ondergrondse parkeergarage op het plein aan 
te leggen, gecombineerd met een autovrij nieuw ingericht plein 
daarboven. Om het plein beter te proportioneren is bovendien 
gekozen voor een nieuwe indeling door middel van het toevoegen 
van een extra bouwelement op het plein (de ellips) waar de toegang 
tot de parkeergarage en aanvullende functies zijn ondergebracht.

Het doel “verbetering presentatie en gevelwanden” is door de tot nu 
toe besloten ingrepen nog niet bereikt. 
Er vinden wel op dit moment enkele particuliere initiatieven plaats, 
die het beeld van de gebouwenstructuur veranderen:
- aanleg van een nieuw complex incl. toren op de Blokker-locatie,
- vernieuwing van de passage in een moderne winkelfi losofi e,
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3. Analyse

bestaande gevels zuidzijde

bestaande gevels noordzijde
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3.1.1. Knelpunten gevels noordzijde

Verouderde gevelpresentatie, niet bij elkaar passend;
Grote blokken met horizontale indeling en verschillende 
hoogtes;
Verschillende niet bij elkaar passende reclameborden, 
onafhankelijk van indeling gebouw;
Begane grond laag afwijkend van bovenverdiepingen;
Ingangen nauwelijks verduidelijkt;
Zijkanten / Doorgang tussen de markten;
Lage winkelverdieping en entrees;
Overgang tussen winkelcentrum De Roselaar en de Nieuwe 
Markt;
Horizontale indeling en kleurstelling is niet meer van deze tijd, 
past niet bij de nieuw toegevoegde elementen (Markant);

-
-
-

-
-
-
-
-

-

3.1.2. Kwaliteiten en potenties gevels noordzijde

Door betonskeletconstructie is de indeling van het gebouw en 
de gevelwanden aanpasbaar,
Belangrijke positie in het centrum van Roosendaal met name 
in de toekomst met de aanleg van de nieuwe inrichting van het 
plein;
Eerste initiatieven voor een vernieuwing zijn al begonnen en 
geven een impuls aan de verdere ontwikkeling;
Relatie met winkelcentrum Rooselaar, de Biggelaar, Tussen de 
markten en de Oude Markt;

-

-

-

-

3.1.3. Knelpunten gevels zuidzijde

Twee langgerekte elementen, heel grootschalig;
Lage winkelverdieping;
Beperktheid onderdoorgang qua hoogte en breedte, de winkels 
liggen niet in het zicht van de passanten;
Overgangsituatie naar winkelcentrum Rooselaar en het plein;
Monotonie van het oostelijk complex;
Beperkte loopruimte voor de rooilijn van de twee compexen;
Gevels hebben geen relatie met de overzijde van het plein;
Verschillende niet bij elkaar passende reclameborden, onafhan-
kelijk van indeling gebouwen;
Begane grondlaag sluit niet aan op verdiepingen;

-
-
-

-
-
-
-

3.1.4. Kwaliteiten en potenties gevels zuidzijde

Het westelijk gelegen bouwcomplex kent een kenmerkende 
detaillering en typerende stijlelementen;
Door de nauwkeurige detaillering en de plasticiteit vormt dit 
gebouw een bijzonder element op het plein;
De bouwblokken volgen een gebogen rooilijn;

-

-

-

3.1. Analyse van de pleinwanden
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entree (hal)
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3.2. Analyse van het plein
3.2.1. Typologie van het plein

De nieuwe markt is het plein in Roosendaal waar de meeste evene-
menten en de weekmarkt plaats vinden. Het plein ligt centraal tussen 
alle belangrijke centrumvoorzieningen en heeft hierdoor een belang-
rijke positie in de centrumstructuur van Roosendaal.
Je kunt de Nieuwe Markt ook beschouwen als de woonkamer van 
Roosendaal, want hier worden de gasten ontvangen en worden fees-
ten gehouden. Het westelijk pleindeel van de Nieuwe Markt is ook de 
meest ruime kamer in het “huis” Roosendaal. Hij is via doorgangen 
verbonden met een meer introverte pleindeel of kamer, die door de 
aanleg van de ellips is ontstaan en aan de eetkamer (de Oude Markt) 
waar gezellig kan worden gegeten en uitgegaan. 
Qua typologie passen bij de eetkamer met name horeca en kleinere 
zaken. In de introverte kamer wordt ook gewerkt, deze ruimte is ge-
schikt voor kleinere kantooreenheden met een publieke functie zoals 
makelaars, verzekeringen etc.
De Nieuwe Markt zelf is het meest drukke plein waar veel gebeurd. 
Hier kun je winkelen maar ook een snack eten, Hier kun je even zitten 
en naar de vele mensen kijken die met name langs de noordelijke 
pleinwand zullen lopen.

3.2.2. Looplijnen en bijzondere plekken

Voetgangers hebben de neiging om altijd de kortste weg van A naar B 
te kiezen, bovendien lopen mensen liever langs wanden in plaats van 
midden in de open ruimte. Uitgaande van dit patroon zijn er loop-
lijnen te bepalen langs de Nieuwe Markt. Hieruit blijkt dat mensen 
die uit de parkeergarage komen rechtstreeks via het plein naar één 
van de winkels of doorgangen zullen lopen in de pleinwand. Verder 
beweegt zich het winkelend publiek met name langs de pleinwan-
den. De mensenstroom langs de noordelijke wand zal sterker zijn dan 
langs de zuidelijke wand omdat vanuit hier ook de doorgangen be-
reikt kunnen worden.
Straks is het mogelijk om langs de ellips te lopen en een rondje om 
het plein te lopen. We gaan ervan uit dat veel mensen hiervan ge-
bruik zullen maken. Het introverte plein wordt daardoor waarschijn-
lijk rustiger.
Om de beweging langs de pleinwanden te ondersteunen heeft het 
onze voorkeur om winkelondersteunende horeca in de vorm van een 
lunchroom, restaurant of café op de begane grond te situeren. Het 
plaatsen van een café op de verdieping van de ellips draagt niet bij 
aan de levendigheid van het plein. 
Daar waar de doorgangen liggen is sprake van bijzondere plekken 
(rode ster op de kaart) die geaccentueerd zouden kunnen worden of 
reeds geaccentueerd zijn (Blokker). Bij het ontwerpen van de gevel-
wanden dient hiermee te worden rekening gehouden. 
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3.3. Analyse van voorbeelden
3.3.1. Entre deux, Maastricht

Ondanks dat bij de nieuwe Entre-Deux in 
Maastricht sprake is van een horizontale 
indeling, waarbij elke laag haar eigen 
identiteit kent, is er toch een vertikale 
samenhang tussen de begane grond en de 
eerste verdieping aanwezig. De openheid 
van de eerste verdieping zorgt ervoor dat 
de hierachter gelegen winkels duidelijker 
vanuit het plein worden waargenomen. 
Ondanks dat er geen reclame aan de 
buitenmuur hangt is voor de bezoeker de 
winkelfunctie duidelijk 

3.3.2. Ontwerp winkelpanden

Ondanks dat er sprake is van 2 verdiepingen worden 
op dit moment vaak de begane grond laag en de 
eerste verdieping visueel samengevat. Andere functies 
die boven de winkels liggen krijgen een meer gesloten 
raamindeling. De reclame wordt geïntegreerd in de 
grote glasopeningen. 
Het is mogelijk om de vertikale hoogte van de etalages 
per pand te regelen. Een verhoogde winkeletalage 
toont dan een grotere winkel van twee verdiepingen 
en de kleinere etalages tonen de kleine winkels. Elke 
winkel is op deze manier duidelijk herkenbaar in het 
gevelbeeld. De functies zijn af te lezen uit de vormentaal 
van de gevels.

3.3.3. Dordrecht, ontwerp passage

Om ingangen van bijvoorbeeld passages 
te verduidelijken wordt als hulpmiddel 
graag het gevelbeeld onderbroken door 
een glasgevel met daarin geïntegreerd een 
verhoogde ingang.
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3.4. Analyse van de winkelwereld
Een van de belangrijkste trends in de retailsector is de tweedeling 
van aankoopmotieven die steeds duidelijker in winkelconcepten naar 
voren komt.  Allereerst is er het functioneel winkelen, een vorm die 
altijd al heeft bestaan. Deze is zich nu echter verder aan het ontwikkelen 
op het gebied van effi  ciency, denk hierbij aan grootschalige perifere 
centra en internetretailing. Daarnaast ontwikkeld zich nu een vorm 
van winkelen waarbij vrijetijdsbesteding en vermaak voorop staat 
(funshopping).
Door toegenomen autobezit en autogebruik wordt het voor de 
consument steeds eenvoudiger grotere afstanden af te leggen. Meer 
winkelcentra komen daardoor binnen zijn blikveld. De retailsector 
van de binnenstad zal dus moeten zoeken naar nieuwe concepten 
om zich beter te kunnen onderscheiden van anderen. Een opkomend 
nieuw concept is de versterking van de winkelervaring door meer 
aandacht te schenken aan de vormgeving, direct gerelateerd aan het 
product.
Het gevaar is dat met name de perifere locaties tegenwoordig in 
staat zijn om beide winkelconcepten aan te bieden. “Rosada Factory 
Outlet Roosendaal” biedt het winkelende publiek zowel een effi  ciënt 
opgezet winkelcentrum met ruime parkeervoorzieningen, als een 
dagje vermaak voor het hele gezin. Het is dus belangrijk de kwaliteiten 
van de binnenstedelijke ligging en de stedelijke kwaliteiten zo goed 
mogelijk te benutten. Kortom, iets bieden dat de periferie niet heeft.
Sommige winkels stralen deze nieuwe belevingsvorm reeds uit door 
een bijzonder design waarin hun producten worden gepresenteerd. 
Deze uitstraling zou door een bijzondere beleving van de buitenruimte 
nog versterkt kunnen worden, waardoor de Nieuwe markt een goede 

concurrentiepositie kan behouden op de retailmarkt.

Nieuwe winkelformules binnen deze trend:

Flagshipstores:
Alle collecties van één merk verkrijgbaar, uitdragend imago in bin-
nenstad. In feite driedimensionale advertenties.

Guerilla stores:
Tijdelijke winkels die fabrieksoverschotten tegen lage prijzen kunnen 
verkopen vanuit goedkope panden tijdens leegstand.

Lifestyle retailing:
(Kleding)merken die hun verkoopmarkt verbreden door het aanbie-
den van andere producten, denk aan accessoires, schoonheidspro-
ducten, meubilair, schoenen, tassen, enz.

Branchevervaging (industry blurring):
Fenomeen waarbij retailers door hun assortiment te verbreden, 
steeds meer in concurrentie treden met retailers uit andere sectoren. 
Deze assortiments-verbreding kan structureel zijn. 

Category killer:
Retailer die een uitzonderlijk volledig assortiment heeft in één cat-
egorie, zowel in de breedte als in de diepte. 
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4. Randvoorwaarden
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Uitgaand van de resultaten uit de analyse kunnen een aantal rand-
voorwaarden worden ontwikkeld waar de gevels in de toekomst aan 
moeten voldoen:

- Accenten op logische plekken, 
- Horeca op het pleinniveau ,
 (langs de noordgevel of voor de ellips)
- Andere geveltypologieën 
 (opheff en horizontaliteit), 
- Andere materiaal- en kleurkeuze,
- Vernieuwd reclamebeleid;
- Nieuwe uitstraling door andere stijl,
- Verticaal opknippen gevels,

4.1. Randvoorwaarden en uitgangspunten
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5. Ideeënvorming

de noordelijke wand van de woonkamer

accent van toegang tot “Tussen de Markten
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5.1. De noordwand Doelen

- herkenbare eenheden;
-  doorbreken van het niet bij elkaar horen 
 begane grond en verdiepingen,
 (horizontaliteit);
- winkels tonen zich naar het plein.
- extra bouwvolume leidt tot hoger
 ambitieniveau;
- duidelijk herkenbare samenhang van
 individuele panden;
- onderbrekingen ter plekke van bijzondere 
 entrees;
- accenten ter plekke van bijzondere plein
 situaties.
- accentueren van toegang tot  “Tussen de Markten”

de noordelijke wand van de entree
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De noordwand Leidende Principes
afgeleid uit doelen en randvoorwaarden

1a.  Ritmiek van de gevelindeling woonkamer (zie pag. 30)
- open begane grond
- open tot halfopen eerste verdieping
- gesloten bovenverdiepingen
 
2.  Geveltypologie 
- sobere, zakelijke architectuur (herinterpretatie van het  
 “nieuwe bouwen”)
- gevelbeëindiging zonder daklijsten
- geperforeerde geveltypologie met gestansde gevel 
 openingen (ramen en/of loggia’s)
- stenige gevel (massiviteit), baksteen of andere soorten  
- zonnewering is onderdeel van gevelontwerp en         
 -detaillering

3.  Kleurstelling
- Overwegend donkere kleuren, die de 
 warmte van de zon opnemen
- Hoofdkleur donkerrood tot donkerbruin 
 (Markant) of ondersteunende kleuren
- Er kunnen lichte kleurcontrasten (beige of
 lichtgrijs worden ingestrooid) 

1b.  Ritmiek van de gevelindeling introverte kamer en  
 entree (zie pag. 30)
- open begane grond
- gesloten bovenverdiepingen

Passageblok
Aanvullend op de leidende principes zoals gesteld onder 1a 
en 1b, geldt ten aanzien van het passageblok specifi ek;
de expressieve en frivole belevingswereld van het interieur 
van het passageblok kan in het exterieur worden toegepast 
uitsluitend in de winkelplint (begane grond). De leidende 
principes ten aanzien van de geveltypologie dienen daarbij 
gerespecteerd te blijven. 
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toevoegen plasticiteit westelijk complex d.m.v. voorgehangen constructie in 
combinatie met naar achter verschoven etalages.

accentueren van de bestaande plasticiteit 
door verduidelijken van de essentiële 
elementen

toevoegen plasticiteit d.m.v. voorgehangen 
gevelconstructie met loggia’s, wintertuinen 
of erkers.

ondersteunen van de bestaande plasticiteit d.m.v. 
kleurcontrasten
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5.2. De zuidwand

- behouden en versterken plasticiteit;
-  verhogen onderdoorgang;
- meer uitstraling begane grond laag;
- één samenhangende looproute creëren 
 langs de hele zuidwand;
- Aanpassing complexen moet  
 toegevoegde waarde voor bewoners 
 hebben. (meer comfort d.m.v. isolatie, 
 extra ruimte...)
- Accentuering van de onderdoorgang.

- Heldere en frisse kleuren.

Doelen
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Bijzondere galerij

Kleurstelling

Galerij

Plasticiteit
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afgeleid uit doelen en randvoorwaarden
Leidende Principes

1.  Ritmiek van de gevelindeling
- open, teruggelegen begane grond (galerij)
- de verdiepingen worden gedomineerd  
 door boxen of voorgehangen constructie
- galerij wordt verbijzonderd door 
 speciale materialisatie
- galerij loopt door onder beide bouwmassa’s 
 van zuidwand
-  verduidelijken galerij
 
2.  Geveltypologie
- handhaven kenmerkende geveltypologie
 plastisch complex 
- accentuering van plasticiteit
- op de verdieping toevoegen extra gevel vóór de   
 bestaande gevel biedt mogelijkheid plasticiteit te  
 vergroten

3.  Kleurstelling
- Overwegend lichte kleuren (contrasterend met de  
 andere kant van het plein) wel met kleurcontrasten 
 (rood tot donkerbruin) ter accentuering.

doorsnede bestaand 
complex zuidkant west.

doorsnede complex zuidkant 
west met voorgehangen con-
structie. De etalges schuiven 
naar achter.

De zuidwand
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Fase 1

Markant als hoofdaccent.
 

Fase 2

Twee accenten aan west-zijde 
plein.

Fase 3

Drie accenten; aan iedere 
entree van het plein

Vanuit het oosten

Vanuit het westen
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5.3. De accenten
Er zijn drie fasen geschetst betreff ende de hoogte van de drie accenten 
(west- en oostkant Nieuwe Markt en Markant).

Fase 1 

De Markant wordt het hoogste element aan de Nieuwe Markt. De 
twee accenten aan de oost en de westkant zijn duidelijk lager (ca. 8 
bouwlagen). In deze fase ontstaat er een relatie tussen de twee lagere 
accenten. De Markant vormt een bijzonder element. Nadeel: Uit het 
perspectief van de mens zijn de torens niet of nauwelijks te zien achter 
de ellips.

Fase 2

De toren aan de westkant vormt samen met de Markant een duidelijk 
hoogteaccent. Het toren aan de oostkant is duidelijk lager. 
Deze variant waardeert het feit dat het westelijk pleingedeelte het 
hoofdwinkelplein (de woonkamer) vormt. Het introvert plein met zijn 
lage toren wordt in dit geval een zelfstandig element dat geen relatie 
meer heeft met het hoofdplein.

Fase 3 

In fase 3 zijn alle torens even hoog. Er wordt een imaginair driehoek 
tussen de drie even hoge elementen opgespannen, de drie torens 
“communiceren met elkaar”. Door de relatie van de drie elementen 
ontstaat er een samenhang van de hele noordwand. Het principe 
“noordwand” geldt dus voor de west-, de noord- en de oostwand 
van het plein. Door de ellips ontstaat alleen een onderverdeling op 
begane grond niveau.

Oostzijde plein

Zonder accent Met accent

Westzijde plein

Zonder accent Met accent
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geperforeerd gevelvlak

galerij

plasticiteit

virtuele ruimte

open / halfopen / gesoten open / gesoten 

accent

1a. Ritmiek van de gevelindeling woonkamer 1b. Ritmiek van de gevelindeling 
introverte kamer en entree
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5.4. Toepassingsschema
In het bijgevoegde schema wordt verduidelijkt waar de boven 
toegelichte principes worden toegepast.
Het gevelindelingsprincipe van de noordwand vormt een 
samenvattende haak waarin de drie accenten zijn geïntegreerd. 
Ter hoogte van de ellips vindt een overgang van open - halfopen - 
gesloten naar open - gesloten plaats.
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fase 1

fase 2

fase 3

Noordwand
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fase 1

fase 2

Het paviljoen

Het paviljoen

5.5. Fasering
Zuidwand

Hoe zou het kunnen gebeuren?
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Referentiebeelden geveltypologie



35

5.6. Referentiebeelden

Referentiebeelden reclamevoering
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Orientatielijnen

Aanvullend beleid
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