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1. Inleiding 
 Voor u ligt een samenvoeging van de bestaande welstandsnota’s 
en reclamenota’s van de 5 voormalige fusiegemeenten. Tevens 
zijn nog een groot aantal beeldkwaliteitsplannen geldend. Gelet 
op het aantal zullen deze als bijlage worden meegenomen in de 
vaststelling van voorliggende samengevoegde welstandsnota. 
 
1.1 Harmonisatie 
 
Met de fusie is er een taakstelling ten aanzien van de 
harmonisatie van beleid en uitvoering en hiervoor is twee jaar 
beschikbaar. Voor de gemeente Súdwest-Fryslân zal in dat kader 
onder meer één welstandsnota moeten worden opgesteld. Op 
sommige terreinen zijn de verschillen groot en dit geeft in de 
dienstverlening aan inwoners en bedrijven ongewenste situaties. 
De harmonisatie van het welstandsbeleid is daarom van belang 
en in volle gang. 
 
De voorliggende welstandsnota is nog geen geharmoniseerd 
beleid maar een samengevoegde nota waarin alle vigerende welstandsnota’s in zijn opgenomen. 
 
1.2 Redelijke eisen van welstand 
 
Welstandstoezicht werd ooit ingesteld om te voorkomen dat 
bouwwerken de openbare ruimte zouden ontsieren. Nog steeds 
wordt bij ieder omgevingsvergunningplichtig bouwplan vooraf  
 
beoordeeld of het betreffende bouwwerk niet in strijd is met ‘redelijke eisen van welstand’.  
 

De welstandsbeoordeling is volgens artikel 12 van de Woningwet 
gericht op het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk. Het 
bouwwerk moet zowel op zichzelf als ook in zijn omgeving 
worden beoordeeld, waarbij ook verwachte veranderingen van 
die omgeving een rol kunnen spelen. Artikel 12 maakt duidelijk 
dat de welstandsbeoordeling een complex gebeuren is, waarbij 
deskundigheid en kennis van de omgeving vereist is. Door de 
oneindige hoeveelheid combinaties van bouwwerk en omgeving 
valt de welstandsbeoordeling onmogelijk te standaardiseren of te 
objectiveren.  
Toch vraagt de samenleving om meer openheid en duidelijkheid 
rondom de welstandsbeoordeling. De meeste mensen willen best 
meewerken aan het in standhouden en bevorderen van de 
schoonheid van hun leefomgeving, mits vroegtijdig duidelijk 
wordt gemaakt wat dat betekent als zij bouwplannen hebben. 
Het is van belang dat vooraf wordt aangegeven welke zaken een 
rol spelen bij de welstandsbeoordeling en binnen welke kaders 
die beoordeling zich afspeelt. Dat zijn politieke keuzes, die 
moeten worden gebaseerd op inhoudelijk onderzoek en een 
maatschappelijke discussie. 
 
Artikel 12 a van de Woningwet bepaalt dat de 
welstandsbeoordeling alleen nog maar kan worden gebaseerd op 
door de gemeenteraad in een welstandsnota vastgestelde 
welstandscriteria. 
 
1.3 Doel en uitgangspunten 
 
Het welstandsbeleid van gemeente Súdwest-Fryslân is opgesteld 
vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het belang van een 
aantrekkelijke bebouwde omgeving dient te behartigen. De 
gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen met 
de openbare ruimte de dagelijkse leefomgeving van de mensen 



 

 

 

in Súdwest-Fryslân. Dat betekent dat de verschijningsvorm van 
een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar alleen; elke 
voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. 
Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt 
bovendien de waarde van het onroerend goed en versterkt het 
vestigingsklimaat.  
 
Het doel van het welstandstoezicht is dan ook om, in alle 
openheid, een bijdrage te leveren aan de belevingswaarde van 
de gemeente Súdwest-Fryslân. Het welstandsbeleid geeft de 
gemeente de mogelijkheid om de cultuurhistorische, 
stedenbouwkundige en architectonische waarden die in een 
bepaald gebied aanwezig zijn te benoemen en een rol te laten 
spelen bij de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen. 
Door deze gebiedsgerichte aanpak wil de gemeente de 
belangrijke karakteristieken van de bebouwing beschermen en 
zorgen dat nieuwe ontwikkelingen daarop voortbouwen. De 
gebiedsgerichte aanpak zal eveneens een bijdrage kunnen 
leveren aan een bewustere omgang met de gebouwde omgeving.  
 
Door het opstellen van welstandsbeleid wil de gemeente een 
helder, controleerbaar en klantgericht welstandstoezicht 
inrichten. Burgers, ondernemers en ontwerpers kunnen in de 
toekomst in een vroeg stadium worden geïnformeerd over de 
criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol spelen. De 
uitgangspunten en algemene welstandscriteria zijn wellicht voor 
de burger nog abstract, maar stap voor stap wordt het beleid in 
de uitwerking in gebiedsgerichte welstandscriteria en loketcriteria 
voor kleine bouwplannen concreter en duidelijker. Bovendien 
wordt een jaarlijkse evaluatieronde opgenomen, waarbij het 
beleid in de gemeenteraad kan worden besproken en waar nodig 
worden aangepast. 
 

1.4 Leeswijzer 
 
De nu voorliggende welstandsnota is een samengesteld 
document van het vigerende welstandsbeleid van alle voormalige 
fusiegemeenten.  
 
Hoofdstuk 2 begint met een beschrijving van het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid en de huidige werkwijze van de 
welstandscommissie. Daarna volgen paragrafen over de 
aangescherpte verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en 
burgemeester en wethouders bij respectievelijk de vaststelling en 
de uitvoering van het welstandsbeleid. Vervolgens wordt 
ingegaan op de betekenis en de inhoud van het advies van de 
welstandscommissie. In de volgende paragrafen komt de 
welstandscommissie aan de orde. Tot slot volgen paragrafen over 
de openbaarheid van de vergaderingen van de 
welstandscommissie, de mogelijkheden voor vooroverleg met de 
welstandscommissie, de werkwijze bij projecten waar 
planbegeleiding door een supervisor plaatsvindt en over de 
handhaving van het welstandsbeleid en de excessenregeling.  
 
Hoofdstuk 3/4 van de welstandsnota geeft de criteria die 
burgemeester en wethouders en de welstandscommissie 
gebruiken bij het welstandsoordeel. Allereerst worden per 
voormalige gemeente de algemene welstandsaspecten 
beschreven die gelden als uitgangspunt voor iedere 
welstandsbeoordeling. Daarna worden de gebiedsgerichte 
welstandscriteria gegeven. Deze worden bij iedere 
welstandsbeoordeling gebruikt om te beoordelen hoe het 
bouwwerk zich gedraagt in zijn omgeving. Verder worden 
welstandscriteria gegeven voor specifieke bouwwerken en wordt 
ingegaan op de sneltoetscriteria. 
 



 

 

 

1.5 Gebruik van de welstandsnota en hardheidsclausule 
 
Of een plan vergunningsvrij of vergunningplichtig is, is wettelijk 
geregeld. Voor de welstandsbeoordeling betekent dat het 
volgende:  
 

- Voor vergunningsvrije bouwwerken is geen preventief 
welstandstoezicht aan de orde. 

Voor vergunningplichtige plannen is dan de vraag op grond van 
welke welstandscriteria zij worden beoordeeld. De planindiener 
zal eerst kijken naar de loketcriteria die de welstandsnota biedt voor het opstellen van de ‘veel voorkomende kleine bouwwerken’. Met deze informatie heeft de planindiener 
voldoende gegevens om een bouwplan te realiseren dat voldoet 
aan redelijke eisen van welstand. De welstandsbeoordeling kan 
dan vaak met voorspelbare uitkomst worden afgehandeld. 
 
Voor bouwplannen die niet voldoen aan de loketcriteria gelden de 
gebiedsgerichte en/of objectgerichte criteria. Deze welstandscriteria zijn minder ‘objectief’ dan de criteria voor veel 
voorkomende kleine bouwplannen. Het zijn geen absolute maar 
relatieve welstandscriteria die ruimte laten voor interpretatie in 
het licht van het concrete bouwplan. Die interpretatie kan in een 
vroeg stadium al onderwerp van gesprek zijn met de 
welstandscommissie, dit wordt zeker aanbevolen bij twijfel of 
grote afwijkingen van de criteria.  
 
De welstandscriteria in deze nota vormen in de eerste plaats een 
vangnet en dienen om bouwplannen die het aanzien niet waard 
zijn, uit de gemeente te weren. Dat is primair de bedoeling van 
het welstandstoezicht. Maar veel liever zien we bouwplannen 
waarbij de welstandscriteria worden gebruikt als opstapje, als 
middel om na te denken over de schoonheid van het bouwwerk 

in zijn omgeving. In zo’n geval kan het zelfs voorkomen dat de 
gebiedsgerichte en de objectgerichte welstandscriteria 
ontoereikend zijn.  
 
Daarom kunnen burgemeester en wethouders, na schriftelijk en 
gemotiveerd advies van de welstandscommissie, afwijken van 
deze welstandscriteria. Dit wordt aangeduid als zogenaamde 
hardheidsclausule. De omschrijving hiervan luidt: 
 

- ‘Het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of 
standplaats is al dan niet in strijd met redelijke eisen van 
welstand – beoordeeld naar de criteria, conform art. 12 
van de Woningwet en verwoord in de door de 
gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota – indien 
Burgemeester en Wethouders daartoe op basis van een 
gemotiveerd welstandsadvies besluiten.’ 

 
Daarbij geldt de stelregel: het is redelijk dat de gemeente hogere 
eisen stelt aan de zeggingskracht en het architectonisch 
vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn 
omgeving onderscheidt.  
 
2. Procedures 
 
2.1 De gemeenteraad stelt het welstandsbeleid vast 
 
Op grond van de Woningwet is de gemeentelijke welstandsnota 
een voorwaarde voor het uitvoeren van welstandstoezicht. Na 
vaststelling van de welstandsnota door de gemeenteraad kan de 
welstandsbeoordeling alleen nog maar worden gebaseerd op de 
criteria die in de welstandsnota zijn genoemd. De criteria in de 
welstandsnota moeten zo concreet mogelijk zijn en zo veel 



 

 

 

mogelijk zijn toegespitst op het individuele bouwwerk en 
specifieke aspecten van het bouwwerk normeren.  
 
De welstandscriteria vormen een stelsel van beleidsregels 
waarbinnen burgemeester en wethouders het welstandstoezicht 
moeten uitvoeren. Dit geeft onder meer de mogelijkheid om de 
welstandscriteria per gebied op maat te snijden. Het blijft bij het 
welstandstoezicht gaan om redelijke eisen van welstand, maar de vraag wat precies ‘redelijk’ is wordt per gebied ingevuld door de 
beleidsintentie en de welstandscriteria.  
 
Na vaststelling van de welstandsnota zal de werking ervan 
jaarlijks in de gemeenteraad worden geëvalueerd, aan de hand 
van het jaarverslag van de welstandscommissie en een 
rapportage van burgemeester en wethouders over de wijze 
waarop zij uitvoering hebben gegeven aan het welstandstoezicht. 
Deze evaluatie is wettelijk verplicht. Naar aanleiding van de 
evaluatie kan de gemeenteraad besluiten dat aanpassing van de 
welstandsnota noodzakelijk is. Voor dergelijke aanpassingen 
dient eveneens inspraak te worden verleend. 
 
Na vaststelling van de welstandsnota zal de gemeenteraad soms 
ook tussentijds aanvullingen op de welstandsnota vaststellen. Dit 
is vooral het geval bij de grotere nieuwe projecten waarvoor de 
welstandscriteria voortaan in het kader van de 
stedenbouwkundige planvoorbereiding worden opgesteld. Voor 
dergelijke aanvullingen geldt dat de inspraak wordt gekoppeld 
aan de reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige 
planvoorbereiding. 
 
 
 
 

2.2 De welstandscommissie, geen verplichting 
 
Gemeenten hoeven vanaf 1 januari 2013 niet meer te werken 
met welstandscommissies. Dat staat in een brief van minister 
Donner (BZK) aan de Tweede Kamer. Uit evaluaties blijkt dat welstandsnota’s genoeg zijn om bouwplannen te beoordelen. 
 
Welstandstoezicht verdwijnt niet, wel kunnen gemeenten 
bouwplannen voortaan zelf beoordelen op basis van eigen welstandsnota’s. Zo krijgen gemeenten meer controle over het 
welstandsbeleid en kunnen ze dit meer in overeenstemming 
brengen met het ruimtelijk beleid. 
 
De wijziging gaat in op 1 januari 2013, samen met de nieuwe 
omgevingswet. Burgemeester en wethouders kunnen dan zelf 
gaan bepalen of en wanneer zij advies inwinnen van een 
welstandscommissie. 
 
 
2.3 B & W voeren het welstandstoezicht uit 
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van de 
omgevingsvergunning ligt bij burgemeester en wethouders. Zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het 
welstandsoordeel dat tot stand komt aan de hand van de in de 
welstandsnota opgenomen criteria. De onafhankelijke en 
deskundige welstandscommissie kan, zoals hierboven 
aangegeven, daarbij een rol spelen.  
 



 

 

 

Wanneer kunnen B & W afwijken van het advies van de 
welstandscommissie? 
Burgemeester en wethouders volgen in hun oordeel in principe 
het advies van de welstandscommissie. Daarop zijn de volgende 
uitzonderingsmogelijkheden: 
 

- Afwijken op inhoudelijke grond: Burgemeester en 
wethouders kunnen op inhoudelijke grond afwijken van 
het advies van de welstandscommissie indien zij tot het 
oordeel komen dat de welstandscommissie de van 
toepassing zijnde criteria niet juist heeft geïnterpreteerd, 
of de commissie naar hun oordeel niet de juiste criteria 
heeft toegepast. Indien burgemeester en wethouders bij 
een omgevingsvergunningaanvraag op inhoudelijke grond 
tot een ander oordeel komen dan de welstandscommissie, 
dan kunnen zij voordat het besluit op de 
vergunningaanvraag wordt genomen maar binnen de 
daarvoor geldige afhandelingstermijn, een second opinion 
vragen aan een andere welstandscommissie. De 
gemeente kan hiervoor te rade gaan bij een andere 
welstandscommissie. Het advies van deze commissie 
speelt een zware rol bij de verdere oordeelsvorming van 
burgemeester en wethouders. Indien burgemeester en 
wethouders op inhoudelijke grond afwijken van het advies 
van de welstandscommissie wordt dit in de beslissing op 
de aanvraag van de vergunning gemotiveerd. De 
welstandscommissie wordt hiervan op de hoogte gesteld.  

- Afwijken om andere redenen: Burgemeester en 
wethouders kunnen op basis van artikel 2.10 lid 1 sub d 
van de Wabo, bij strijd van een bouwplan met redelijke 
eisen van welstand, toch de vergunning te verlenen indien 
zij van oordeel zijn dat daarvoor andere redenen zijn, 
bijvoorbeeld van economische of maatschappelijke aard. 

Deze afwijking wordt in de beslissing op de aanvraag van 
de vergunning gemotiveerd. De welstandscommissie 
wordt hiervan op de hoogte gesteld.  

 
Het indienen van bezwaar/beroep 
De welstandsbeoordeling van bouwplannen kent geen 
zelfstandige bezwaar- of beroepsprocedure. Het welstandsoordeel 
is uiteindelijk een onderdeel van de overwegingen bij het afgeven 
van een omgevingsvergunning voor een bouwwerk. Wanneer 
iemand het oneens is met het welstandsoordeel zal in het 
bezwaar of beroep tegen een afgegeven of geweigerde 
omgevingsvergunning moeten worden aangegeven wat de 
bezwaren tegen dat onderdeel van de motivering van het besluit 
zijn. 
 
Behalve in deze formele procedure kan uiteraard in het kader van 
de welstandsadvisering wel om een nadere toelichting van een 
welstandsadvies worden gevraagd. 
 
Jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het 
welstandstoezicht 
Burgemeester en wethouders stellen, ter uitvoering van artikel 
12c Ww jaarlijks een verslag op voor de gemeenteraad van de 
wijze waarop zij met hun verantwoordelijkheid voor het 
uitoefenen van het welstandstoezicht zijn om gegaan In de 
rapportage komen in ieder geval de volgende punten aan de 
orde:  
 

- de wijze waarop burgemeester en wethouders zijn 
omgegaan met de welstandsadviezen; 

- op welke wijze zij zelf toepassing hebben gegeven aan de 
welstandscriteria; 



 

 

 

- in welke categorieën van gevallen zij tot aanschrijving op grond van ‘ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand‘ zijn overgegaan en of zij na die aanschrijving 
zijn overgegaan tot toepassing van bestuursdwang of het 
opleggen van een dwangsom.  

 
2.4 Het welstandsadvies 
 
Het welstandsadvies geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van 
een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in 
verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling 
daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand. Dit wordt 
beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de 
welstandsnota.  
 
Het advies wordt altijd schriftelijk vastgelegd in begrijpelijke taal 
in de vorm van een brief aan burgemeester en wethouders. Het ‘voldoet-niet’ welstandsadvies bevat een korte omschrijving van 
het ingediende plan, een verwijzing naar de van toepassing 
zijnde welstandscriteria en een samenvatting van de beoordeling 
van het plan op die punten, uitmondend in een integraal advies. 
Steeds moet de motivering op grond waarvan het advies wordt 
gegeven, duidelijk zijn.  
De welstandsadvisering is niet gericht op zaken die geen 
betrekking hebben op het welstandstoezicht. Het welstandsadvies 
kan wel suggesties bevatten voor beleid of procedurele zaken die 
naar mening van de commissie in acht genomen zouden moeten 
worden.  
 
 
 
 
 

2.5 De welstandscommissie 
 
Taakomschrijving 
De wettelijke en openbare taak van de welstandscommissie is het 
uitbrengen van adviezen aan burgemeester en wethouders ten 
aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een 
bouwwerk of standplaats, waarvoor een aanvraag om vergunning 
is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand. Dit 
welstandsadvies is gebaseerd op de in deze welstandsnota 
genoemde welstandscriteria die zowel stedenbouwkundige als 
architectonische aspecten omvatten.  
 
De tweede belangrijke wettelijke taak van de 
welstandscommissie is het opstellen van een jaarlijks verslag van 
de werkzaamheden voor de gemeenteraad. Volgens artikel 12b 
lid 3 Ww komt in dit verslag ten minste aan de orde op welke 
wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit deze 
nota. De gemeente Súdwest-Fryslân wil daarnaast ook in het 
verslag lezen hoe de werkwijze van de commissie is geweest en 
op welke manier zij uitwerking heeft gegeven aan de 
openbaarheid van vergaderen, wat de aard van de beoordeelde 
plannen was en hoe de advisering is verlopen bij spraakmakende 
of beeldbepalende projecten. Voorts kan de welstandscommissie 
in haar jaarverslag aanbeveling doen ten aanzien van het 
ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en aanpassing van de 
welstandsnota in het bijzonder. Het jaarverslag van de 
welstandscommissie moet gereed zijn in maart van het volgend 
jaar.  
 
Om deze twee belangrijke wettelijke taken optimaal te kunnen 
uitoefenen en de kennis die daarbij wordt vergaard ten goede te 
laten komen aan het lokale ruimtelijke kwaliteitsbeleid krijgt de 



 

 

 

welstandscommissie van de gemeente Súdwest-Fryslân tevens 
de volgende taken mee:  
 

- Het onder regie van de gemeente voeren van noodzakelijk 
geacht overleg met betrokkenen bij de voorbereiding van 
bouwplannen en het beoordelen van principeaanvragen 
voor bouwplannen.  

- Het beoordelen van aanvragen voor een 
reclamevergunning. 

- Het beoordelen van aanvragen voor een 
monumentenvergunning. 

- Overleg met de betrokken ambtelijke afdelingen en 
burgemeester en wethouders over het opstellen van 
welstandscriteria en welstandsbeleid. 

- Het op verzoek van het gemeentebestuur uitbrengen van 
adviezen over de welstandsaspecten van in voorbereiding 
zijnde ruimtelijke plannen.  

- Het bevorderen van de openbaarheid van het 
welstandstoezicht, het zorgdragen voor het 
maatschappelijk draagvlak en het stimuleren van de 
discussie over ruimtelijke kwaliteit in de gemeente. 

- Het zorgdragen voor regelmatig overleg met het 
gemeentebestuur en in ieder geval ondersteuning bij de 
presentatie van het jaarverslag van de commissie.  

- Het gevraagd en ongevraagd signaleren van 
stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen 
die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de 
gemeente. 

 
 
Samenstelling van de welstandscommissie 
De welstandscommissie is volgens artikel 1 lid 1r Ww een door 
de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie. De 

gemeenteraden van alle voormalige fusiegemeenten hebben de 
werkzaamheden betreffende het welstandstoezicht opgedragen 
aan de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem en 
onderschrijven daarmee het Reglement op de Commissie die bij 
de gemeente ingezien kan worden. 
 
2.6 Het aan te leveren materiaal 
 
De kwaliteit van het aangeleverde materiaal (plattegronden, tekeningen, foto’s etc.) moet een goed beeld geven van het 
bouwplan en de planfilosofie. Er kan een goed oordeel worden 
gevormd als tenminste de volgende zaken worden aangeleverd: 
 

- situatietekening inclusief aansluitende terreinen (minimaal 
schaal 1:1000), 

- tekeningen van bestaande en nieuwe plattegronden, 
- doorsneden en gevelaanzichten (minimaal schaal 1:100), 
- tekeningen van de principedetails die verband houden met 

het uiterlijk van het bouwwerk, 
- kleurenschema’s en materiaallijst, 
- foto’s van de bestaande toestand van het bouwwerk en de 

omgeving, 
- bij grote projecten kan de welstandscommissie een 

werkmaquette van het bouwwerk en zijn omgeving 
vragen om de schaal en massa te kunnen beoordelen. 

 
De plantoelichter zorgt voor aanvullende informatie, bijvoorbeeld luchtfoto’s, een digitaal beeldregistratiesysteem, 
stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen en eventueel 
maquettes.  
 



 

 

 

2.7 Openbaarheid 
 
De wettelijke taken van de welstandscommissie worden 
uitgevoerd in openbaarheid tenzij er zwaarwegende redenen zijn 
dit niet te doen (zoals gedefinieerd in artikel 10 van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur). Het jaarverslag van de 
welstandscommissie is openbaar en de advisering over 
bouwplannen in de vergunningprocedure geschiedt in 
openbaarheid, dit betreft zowel de toelichting, de beraadslaging 
en het formuleren van het advies. Daarop volgende schriftelijke 
adviezen over bouwplannen in de vergunningprocedure zijn 
openbaar.  
 
Betrokkenen, dat wil zeggen ontwerpers, planindieners en andere 
belanghebbenden, zijn tijdens de behandeling van een plan welkom ‘aan tafel’ om een mondelinge toelichting te geven. Zij 
kunnen daarvoor een afspraak maken met de gemeentelijk 
plantoelichter.  
 
Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen en hun 
eventuele reactie kenbaar maken. 
Verwacht mag worden dat deze openbaarheid bijdraagt aan de 
gewenste vermaatschappelijking van het welstandstoezicht. 
  
2.8 Vooroverleg en principeplannen 
De gemeente Súdwest-Fryslân biedt ontwerpers en planindieners 
de mogelijkheid om, voorafgaand aan de formele 
vergunningaanvraag, vooroverleg te plegen met de 
welstandscommissie over de interpretatie van de 
welstandscriteria in het concrete geval van hun bouwplan. 
Hiertoe kan het schetsontwerp als principeplan worden ingediend 
bij de afdeling die belast is met de bouwplanbeoordeling. Het 
vooroverleg met de welstandscommissie/gemeente kan in 

principe pas starten nadat duidelijkheid bestaat over de 
planologische aanvaardbaarheid van het plan.  
 
Omdat het vooroverleg diep kan ingrijpen in de planontwikkeling 
moet het met de nodige waarborgen worden omgeven. De 
volgende punten zijn daarbij van belang: 
 

 De kwaliteit van het aangeleverde materiaal moet een 
goed beeld geven van de bedoelingen en de planfilosofie. 
De welstandscommissie/gemeente kan zich een goed 
oordeel vormen als de volgende zaken worden 
aangeleverd: 

- situatieschets inclusief aansluitende terreinen (minimaal 
schaal 1:1000);  

- schetsen van bestaande en nieuwe plattegronden, 
doorsneden en gevelaanzichten (minimaal schaal 1:100);  

- schetsen van de principedetails die verband houden met 
het uiterlijk van het bouwwerk; 

- voorstel voor kleurenschema’s en materiaallijst;  
- foto’s van de bestaande toestand van het bouwwerk en de 

omgeving; 
- bij grote projecten kan de welstandscommissie een 

werkmaquette van het bouwwerk en zijn omgeving 
vragen om de schaal en massa te kunnen beoordelen. 

 Het principeplan wordt geregistreerd, gedateerd en krijgt 
een nummer en een dossier. Ongeregistreerde plannen 
worden niet behandeld.  De welstandscommissie draagt 
uiterste zorg voor goede verslaglegging en consistente 
beoordelingen in de verschillende planfasen.  

 Bij het welstandsadvies over een principeplan moet altijd 
worden aangegeven in welk stadium het plan is 
beoordeeld. Voor de welstandsadviezen over deze 



 

 

 

principeplannen gelden verder dezelfde uitgangspunten 
als voor de adviezen over de formele aanvragen. 
 

2.9 Supervisie en ontwerpwedstrijden 
De gemeente kan voor bepaalde (nieuw te ontwikkelen) gebieden 
een supervisor aanstellen met als taak de ruimtelijke kwaliteit te 
stimuleren en initiatiefnemers in de vroege planvormingfasen 
reeds te informeren en te begeleiden. Bij het aanstellen van een 
supervisor zal de gemeente zorg dragen voor een heldere 
taakomschrijving en een goede afstemming tussen supervisie en 
welstandsbeoordeling. Daarbij gelden in principe de volgende 
uitgangspunten: 
 

- De supervisor formuleert de welstandscriteria voor het 
gebied (het gaat immers meestal om grotere nieuwe 
projecten waarvoor in deze welstandsnota nog geen 
gebiedsgerichte welstandscriteria zijn opgenomen).  

- De welstandscriteria gelden na vaststelling door de 
gemeenteraad als leidraad voor de planbegeleiding door 
de supervisor en als kader voor de welstandsbeoordeling.  

- Tijdens het planvormingsproces is de supervisor 
verantwoordelijk voor tijdige rapportage aan de 
welstandscommissie. Controversiële kwesties kunnen 
leiden tot plenair vooroverleg van de welstandscommissie 
met de ontwerper, de planindiener en/of de supervisor.  

- Wanneer uiteindelijk de vergunning wordt aangevraagd 
vindt de definitieve welstandsbeoordeling plaats waarbij 
rekening wordt gehouden met wat er tijdens het 
begeleidingsproces is besproken en besloten. 

 
Sommige bouwprojecten komen tot stand na een 
ontwerpwedstrijd of een ontwikkelingscompetitie. Bij deze 
projecten vindt een deskundige beoordeling van het ontwerp 

plaats, vaak lang voordat de welstandsbeoordeling aan de orde 
is. Om misverstanden te voorkomen is het van belang de relatie 
tussen de planbeoordeling in het kader van de wedstrijd en de 
uiteindelijke welstandsbeoordeling door de welstandscommissie 
goed vast te leggen.  
 
Uitgangspunt is dat de gemeente en de leden van de 
welstandscommissie slechts actief medewerking verlenen aan 
ontwerpwedstrijden of ontwikkelingscompetities waarvan het wedstrijdprogramma is opgesteld volgens ‘Kompas’ en die 
gemeld is bij het Steunpunt Ontwerpwedstrijden. De gemeente 
zal stimuleren dat in het wedstrijdprogramma expliciete 
welstandscriteria worden opgenomen. Deze kunnen specifiek 
door de gemeenteraad worden vastgesteld ofwel uit deze 
welstandsnota worden overgenomen.  
 
De beoordeling van inzendingen voor een ontwerpwedstrijd of 
een ontwikkelingscompetitie geschiedt door een speciaal 
aangewezen jury of beoordelingscommissie. Dit kan nooit de 
welstandscommissie als zodanig zijn. Een lid van de 
welstandscommissie kan wel op persoonlijke titel worden 
deelnemen als lid van een jury of beoordelingscommissie.  
 
Bij een welstandsbeoordeling voor een bouwplan dat het gevolg 
is van een ontwerpwedstrijd of een ontwikkelingscompetitie, 
gelden de in het wedstrijdprogramma genoemde 
welstandscriteria als (onderdeel van het) beoordelingskader. 
 
2.10 Handhaving en excessenregeling 
De gemeente geeft met deze welstandsnota regels voor het 
welstandstoezicht en zal zich ook inspannen voor de naleving 
daarvan. De gemeente Súdwest-Fryslân zal prioriteit geven aan 
het handhavingsbeleid en illegale bouwwerken of gebruik dat 



 

 

 

strijdig is met het bestemmingsplan actief opsporen en daartegen 
optreden.  
 
Als voor een vergunningplichtig bouwwerk geen 
omgevingsvergunning is aangevraagd, dan wel het bouwwerk na 
realisering afwijkt van de tekeningen waarop de vergunning is 
afgegeven, krijgt de eigenaar de gelegenheid om (alsnog of 
opnieuw) een vergunning aan te vragen voor het gerealiseerde 
bouwwerk. Als deze vergunning moet worden geweigerd, 
bijvoorbeeld vanwege een negatief welstandsadvies, dan kunnen 
burgemeester en wethouders degene die tot het opheffen van de 
situatie bevoegd is, aanschrijven om binnen een door hen te 
bepalen termijn de strijdigheid op te heffen.  
 
Ook bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te 
worden aangevraagd moeten aan minimale welstandseisen 
voldoen. Volgens artikel 19 Ww kunnen burgemeester en 
wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die 
strijdigheid op te heffen. Volgens datzelfde wetsartikel moeten de 
criteria hiervoor in de welstandsnota zijn opgenomen. De ‘excessenregeling’ is niet bedoeld om de plaatsing van het 
bouwwerk tegen te gaan.  
De excessenregeling luidt: 
 

- Het uiterlijk van een bouwwerk of standplaats is al dan 
niet in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van 
welstand - beoordeeld naar de criteria, conform art. 12 
van de Woningwet en verwoord in de door de 
gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota - indien 
Burgemeester en Wethouders daartoe op basis van een 
gemotiveerd welstandsadvies besluiten. 

 

Bovendien geldt dat op grond van artikel 13a juncto artikel 12, 
lid 1 aanhef en onder a van de Woningwet de mogelijkheid 
bestaat om handhavend op te treden in het geval het uiterlijk 
van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met 
redelijke eisen van welstand. 
 
De gemeente Súdwest-Fryslân hanteert bij het toepassen van 
deze excessenregeling het criterium dat er sprake moet zijn van 
een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-
deskundigen evident is en die afbreuk doet een de ruimtelijke 
kwaliteit van een gebied. Vaak heeft dit betrekking op: 
 

- het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn 
omgeving;  

-  het ontkennen of vernietigen van architectonische 
bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk;  

- armoedig materiaalgebruik;  
- toepassing van felle of contrasterende kleuren;  
- te opdringerige reclames, of  
- een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk 

is (zie daarvoor de gebiedsgerichte welstandscriteria).  
 
Om een toetsingskader te hebben voor gevallen waarbij het niet 
gaat om actief handelen, maar om het nalaten van bepaald 
handelen, het passief handelen, kan de excessenregeling worden 
uitgebreid. Er is sprake van ernstige strijd met redelijke eisen 
van welstand bij bestaande bouwwerken, wanneer sprake is van: 
 

- gedeeltelijke afbraak, instorting of verwaarlozing van een 
gebouw of bouwwerk; 

- verflagen zijn afgebladerd; 
- een bouwwerk aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in 

ernstige mate is beschadigd; 



 

 

 

- de detaillering van gevels in ernstige mate wordt 
verstoord door (onderdelen van) installaties of andere 
toevoegingen. 

 
Ten aanzien van vergunningsvrije bouwwerken mag nog worden 
opgemerkt dat deze in elk geval niet in strijd met redelijke eisen 
van welstand zijn wanneer ze voldoen aan de welstandscriteria 
voor veel voorkomende kleine bouwplannen (sneltoetscriteria). 
 



 

 

 

3. Welstandscriteria 
 
3.1 Algemene welstandsaspecten 
 
Toelichting 
De uitwerking van de zo concreet mogelijke welstandscriteria is 
te baseren op een stelsel van algemene welstandsaspecten. Deze 
algemene welstandsaspecten liggen (haast onzichtbaar) ten 
grondslag aan elke planbeoordeling. Met andere woorden: ze 
vormen het fundament onder de welstandstoets. 
 
In de praktijk zullen de uitwerkingen naar loketcriteria, 
gebiedsgerichte en objectgerichte criteria meestal voldoende 
houvast bieden voor de planbeoordeling maar toch kunnen zich 
bijzonder situaties voordoen. In die situaties kan het dan 
wenselijk zijn om terug te grijpen op de algemene 
uitgangspunten.  
 In zo’n geval kunnen burgemeester en wethouders gemotiveerd 
en schriftelijk worden geadviseerd om van de hardheidsclausule 
gebruik te maken en af te wijken van de gebiedsgerichte en 
objectgerichte welstandscriteria. In praktijk betekent dit dat het 
betreffende plan alleen op grond van de algemene 
welstandsaspecten wordt beoordeeld en dat de bijzondere 
schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend kan worden aangetoond. Het niveau van ‘redelijke eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, het is immers redelijk dat er 
hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het 
architectonisch vakmanschap naarmate een bouwwerk zich 
sterker van zijn omgeving onderscheidt.  
 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan is 
aangepast aan de gebiedsgerichte welstandscriteria, maar het 

bouwwerk zelf zo onder de maat blijft dat het op den duur zijn 
omgeving negatief zal beïnvloeden.  
 
Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of 
toekomstige omgeving maar door bijzondere schoonheid wél aan 
redelijke eisen van welstand voldoet, kan worden teruggegrepen 
op de algemene welstandsaspecten.  
 
De algemene welstandsaspecten zijn in bijlage 1 ‘Uitgangspunten voor welstand’ opgenomen.  
 
3.2 Gebiedsgerichte welstandscriteria 
 
Toelichting 
Een belangrijke pijler van de welstandsnota is het 
gebiedsgerichte welstandsbeleid. De gebiedsgerichte 
welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote 
bouwplannen die zich voegen binnen de bestaande ruimtelijke 
structuur van Súdwest-Fryslân. Deze criteria zijn gebaseerd op 
de plaatselijke identiteit en het architectonisch vakmanschap en 
de ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande situatie worden aangetroffen. Deze criteria geven aan hoe een bouwwerk ‘zich moet gedragen’ om in zijn omgeving niet teveel uit de toon te 
vallen, en welke gewaardeerde karakteristieken uit de omgeving 
in het ontwerp moeten worden gebruikt.  
 
Gebiedsindeling en welstandsambities 
In deze welstandsnota is de gemeente Súdwest-Fryslân 
ingedeeld in de voormalige fusiegemeenten. Per deelgebied is 
weer een onderverdeling gemaakt in ruimtelijk en functioneel 
samenhangende subgebieden. 
 



 

 

 

Voor elk type gebied (en in voorkomende gevallen uitgesplitst 
naar een onderverdeling) is een beoordelingskader opgesteld. 
 
In theorie zijn vier welstandsambities mogelijk:  

- het door het Rijk aangewezen beschermde stads- of 
dorpsgezicht. Deze aangewezen gezichten worden van 
algemeen belang geacht wegens de schoonheid, de 
onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel 
de wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. Deze 
waarden worden onder meer beschermd door een 
bestemmingsplan en doordat bouwwerken die elders 
vergunningsvrij zijn, in deze gebieden onder de lichte 
vergunningplicht vallen. De algemene beleidsintentie zal 
hier vooral gericht zijn op het handhaven en versterken 
van de bestaande kwaliteiten. 

- Het bijzondere welstandsgebied. Het gaat hier om de 
gebieden waar extra aandacht voor de ruimtelijke 
kwaliteit wenselijk wordt geacht en de gemeente naast 
het welstandstoezicht ook aanvullende 
beleidsinstrumenten inzet (of dit in de nabije toekomst zal 
doen). In deze gebieden moet het welstandstoezicht een 
bijdrage leveren aan het versterken van de bestaande 
en/of gewenste kwaliteit. Dit betekent dat de 
beleidsintentie vooral is gericht op handhaving en 
respecteren.  

- Het reguliere welstandsgebied. Deze gebieden kunnen 
afwijkingen van de bestaande ruimtelijke structuur en 
ingrepen in de architectuur van de gebouwen zonder al te 
veel problemen verdragen. De gemeente stelt hier geen 
aanvullende eisen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. 
In deze gebieden is het welstandstoezicht gericht op het 
respecteren van de basiskwaliteit. Incidentele 
veranderingen zijn over het algemeen goed mogelijk. 

- Het welstandsvrije gebied. In deze gebieden wordt het 
welstandstoezicht niet van toepassing verklaard. Hiervoor 
kunnen verschillende redenen zijn: bijvoorbeeld omdat er 
in de planbegeleiding al voldoende garanties voor 
ruimtelijke kwaliteit zijn ingebouwd, of omdat het 
ruimtelijk karakter van het gebied een welstandstoets, 
naar de mening van de gemeenteraad,  overbodig maakt. 

 



 

 

 

4. Welstandscriteria per deelgebied (voormalige 
gemeenten) 
 
4.1 Wûnseradiel 
 
Begrippenlijst 

 
Aan- of uitbouw een onderdeel van een hoofdgebouw, alsmede een op 

zichzelf staand gebouw dat is gebouwd aan een 

hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding 

staat, en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt 

is aan het hoofdgebouw 

 

Achterkant de achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de 

achterzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf 

en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw 

voorzover die zijde niet direct grenst aan de weg of 

openbaar groen.  

 

Afdak dak dat is aangebracht tegen een muur of gebouw om 

tegen neerslag te beschermen 

 

Asymmetrische kap zadeldak waarbij het dakvlak aan 1 zijde doorloopt 

tot aan de gevel van de daaronder gelegen bouwlaag  

 

Band horizontale versiering in de gevel in afwijkend 

materiaal, meestal natuursteen of baksteen  

 

Bedrijfsbebouwing gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, 

werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een 

utilitair karakter 

 

 

 

 

Beschot afwerking van een wand met planken, schroten of 

rabatdelen 

 

Bestrating verharding in de vorm van straatstenen of tegels 

 

Bijgebouw een (op zichzelf staand) gebouw dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan een op 

hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat 

geen directe toegang heeft tot het hoofdgebouw 

 

Blinde muur of gevel gevel of muur zonder raam, deur of andere opening 

 

Borstwering  lage dichte muur tot borsthoogte 

 

Boeibord opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal 

uitgevoerd in hout of plaatmateriaal 

 

Boerderij gebouw of gebouwen op een erf met een 

(oorspronkelijk) agrarische functie en het daarbij 

horende woonhuis waaronder de stolp, kop-hals-romp 

en andere typen 



 

 

 

 

Bouwblok een aan alle zijden door straten en wegen begrensde 

groep gebouwen 

 

Bouwlaag verdieping van een gebouw 

 

Bovenbouw het bovendeel van een gebouw; heeft meestal 

betrekking op de schuine kap van een huis met de 

daarbij behorende kopgevels 

 

Bungalow meestaal vrijstaand woning waarvan alle vertrekken 

op de begane grond zijn gesitueerd  

 

Carport afdak om de auto onder te stallen, meestal bij een 

woning 

 

Dak afdekking van een gebouw, vlak of hellend dak, 

waarop dakbedekking is aangebracht  

 

Dakhelling de hoek van het dak 

 

Dakkapel uitbouw op een hellend dakvlak  

 

Dakopbouw een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen 

van de nok van het dak, die het silhouet van het 

oorspronkelijke dak veranderd 

 

Dakraam raam in een hellend dak 

 

Detail ontmoeting van verschillende bouwdelen zoals gevel 

en dak of gevel en raam 

 

Drager en invulling de drager is de constructie van een gebouw, waaraan 

de invulling is toegevoegd om te beschermen tegen 

weer en wind (heeft vooral betrekking op gebouwen 

uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het verschil 

tussen drager en invulling werd gebruikt om de 

woning in een groot gebouw of rij huizen te 

onderscheiden) 

 

Ensemble  architectonisch en stedebouwkundig compositorisch 

geheel van meerdere panden 

Erf onbebouwd stuk grond behorende bij een boerderij of 

huis 

 

Erker kleine toevoeging van ten hoogste één bouwlaag aan 

de gevel van een gebouw, meestal uitgevoerd in 

metselwerk, hout en/of glas 

 

Flat groot gebouw met meerdere verdiepingen  

 

Galerij gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die 

toegang verschaft tot de afzonderlijke woningen  

 

Geleding  verticale, horizontale of figuratieve indeling van de 

gevel door middel van gevelopeningen, metselwerk, 

 



 

 

 

inspringingen of andere gevelkenmerken en -

detailleringen. 

 

Gepotdekseld gedeeltelijk over elkaar gespijkerde planken om 

inwatering tegen te gaan 

Gevel buitenmuur van een gebouw (afhankelijk van de 

plaats de voor-, zij- of achtergevel) 

 

Gootklos in de muur bevestigd stuk balk ter ondersteuning van 

een  goot    

 

Individueel gebouw zelfstandig, op zichzelf staand gebouw 

 

Industriebebouwing gebouwen met een industriële bestemming 

 

Kavel grondstuk, kadastrale eenheid 

 

Kern centrum van een dorp of stad 

 

Klossen uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes 

ter ondersteuning van uitstekende onderdelen van 

een gebouw zoals dakgoten  

 

Kop in het algemeen gebruikt om de smalle kant van een 

rechthoekige vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij 

een gebouw 

 

Laag zie bouwlaag 

 

Lak afwerklaag van schilderwerk 

 

Latei draagbalk boven gevelopening 

 

Lessenaarsdak dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak  

 

Lichtkoepel raamconstructie in een plat dak, in de vorm van een 

koepel 

 

Lijst een meestal versierde en geprofileerde rand als 

bekroning van de bovenzijde van een gevel 

 

Lint weg met daarlangs bebouwing 

 

Luifel  een plat uitgebouwd afdak, vaak boven een deur 

 

Maaiveld bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk 

omgeeft, de grens tussen grond en lucht 

 

Mansardedak dakvorm waarbij het onderste deel van het dak steiler 

is dan het bovenste deel waardoor een geknikte vorm 

ontstaat 

 

Massa volume van een gebouw of bouwdeel 

 

Metselverband het zichtbare patroon van metselwerk  

 



 

 

 

Middenstijl  verticaal deel in het midden van een deur- of 

raamkozijn.  

 

Nok horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de hoogste 

lijn van het dak 

Onderbouw het onderdeel van een gebouw; heeft meestal 

betrekking op de begane grond van een huis met een 

zadeldak 

 

Ondergeschikt voert niet de boventoon 

 

Ontsluiting de toegang tot een gebied, terrein of een gebouw  

 

Oriëntatie de richting van een gebouw 

 

Overstek bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het 

eronder gelegen deel 

 

Paneel rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting 

 

Plaatmateriaal bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd wordt, zoals 

hout (triplex en multiplex), kunststof (onder andere 

trespa) of staal (vlak of met profiel) 

 

Plint een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de 

onderzijde van een gebouw 

 

Portiek  gemeenschappelijke trappenhuis  

 

Renovatie vernieuwing van een gebouw 

 

Rijtjeshuis huis als onderdeel van een reeks aaneengebouwd, 

gelijkende woningen 

Rollaag horizontale rij stenen boven een gevelopening of aan 

de bovenzijde van een gemetselde wand 

 

Rooilijn  lijn die de grens aangeeft waarlangs maximaal 

gebouwd mag worden 

 

Schilddak dak met vier hellende vlakken waarvan twee grote en 

twee kleine vlakken 

 

Schuur bijgebouw ten behoeve van opslag  

 

Situering plaats van het bouwwerk in zijn omgeving 

 

Stolp boerderijtype met wonen, werken en stallen onder 

één groot dak 

 

Textuur de voelbare structuur van een materiaal (bij 

metselwerk dus de oneffenheden van de steen en het 

voegwerk) 

 

Voorgevellijn  denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel 

van een bouwwerk 

 

 



 

 

 

Voorkant de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de 

voorzijde van een gebouw;  de zijgevel, het zijerf en 

het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover 

die zijde direct grenst aan de weg of openbaar groen 

 

Windveer plank aan weerskanten van een pannendak, bevestigd 

langs de buitenste rij pannen.  

 

Zadeldak dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die bij 

de nok samenkomen 

 

Zijgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van 

een bouwwerk 

 

Zijkant de zijgevel, het zij-erf en het dakvlak aan de zijkant 

van een gebouw 

 
 



 

 

 

De welstandsbeleidkaart van voormalig gemeente Wûnseradiel 
De voormalige gemeente Wûnseradiel heeft 7 door het rijk 
aangewezen beschermde dorpsgezichten. Het betreft Cornwerd, 
Kimswerd, Kornwerderzand, Piaam, Pingjum, Schraard en delen 
van Makkum.  
 
Het huidige beleidskader rechtvaardigt een bijzondere 
welstandsgebied ten aanzien van 5 gebiedstypen. Het gaat hier 
met name om de dorpskernen, de lintbebouwingen, de 
representatieve lintbebouwingen, de vooroorlogse bebouwing en 
het buitengebied.  
 
In de overige 3 gebiedstypen is een reguliere welstandsambitie 
van kracht. In deze gebieden, met name de (nieuwere en 
oudere) woongebieden, de recreatiegebieden en de 
bedrijventerreinen,  kan de bestaande ruimtelijke structuur 
relatief veel verdragen.  
 
Het aanwijzen van welstandsvrije gebieden wordt voor de 
gemeente Wûnseradiel niet wenselijk geacht. 
 
De bovenstaande duiding is gebaseerd op veldwaarneming. 
Daarbij is gestreefd naar een typologische benadering zodat 
vergelijkbare gebiedstypen geclusterd kunnen worden. Dit levert 
een sterke reductie van het aantal deelgebieden op zonder dat 
daarmee de specifieke kwaliteiten van de verschillende dorpen 
geweld aangedaan wordt. 
 

 

 

 

 

 

De vo lgende  indel ing  is  gemaakt :  

 
Dorpskernen  ( bes che rmd)  

Het betreft de dorpen Cornwerd, Kimswerd, Piaam, Pingjum, 
Makkum (kom), Schraard en Kornwerderzand. 
 
Dorpskernen  ( b i j zonder  we l s t andsgeb ied )  

Het betreft Allingawier, Dedgum, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, 
Idsegahuizum, Longerhouw en het centrum van Arum, Burgwerd, 
Exmorra, Ferwoude, Gaast,  Lollum, Parrega, Schettens, 
Tjerkwerd, Witmarsum, Wons en Zurich. 
 
Dorpse  l i n t bebebouw ing  ( b i j zonde r  we ls t andsgeb ied)  

De lintbebouwingen van Arum, Burgwerd, Exmorra, Ferwoude, 
Kimswerd, Lollum, Makkum, Parrega, Pingjum, Schettens, 
Tjerkwerd, Witmarsum (dorpslint Noordoost), Wons en Zurich.  
 
Represen ta t i e ve  l i n t bebouw ing  ( b i j z onder  

we l s t andsgeb ied)  

Deze lintbebouwing heeft een royaal karakter met meer 
vrijstaande en representatieve woningen. Dit komt voor in Arum, 
Makkum en Witmarsum (dorpslint zuidwest). 
 
Vooroor l ogse  bebouw ing  bu i t en  he t  l i n t  ( b i j z onder  

we l s t andsgeb ied)  

Makkum, Witmarsum (omgeving De Mauritsstraat, Schoolstraat 
en Oosterstraat) 
 
 



 

 

 

N ieuwbouw ( r egu l i e r  we l s t andsgeb ied)  

Het betreft voornamelijk naoorlogse woningbouw. De omvang 
van de uitbreidingen is in de kleine dorpen veelal beperkt zodat 
er een redelijke afwisseling is ontstaan tussen seriematige en 
individuele nieuwbouw. In de grotere plaatsen komen grotere 
uitbreidingen voor die een sterkere onderlinge samenhang 
kennen.  
 
Nieuwbouw is aanwezig bij Arum, Burgwerd, Exmorra, Gaast, 
Kimswerd, Lollum, Makkum (meerdere deelgebieden), Parrega, 
Pingjum, Schettens, Tjerkwerd, Witmarsum (meerdere 
deelgebieden), Wons en Zurich. 
 
Bed r i j v en te r r e i n  ( regu l i e r  we l s t andsgeb ied )  

In deze gebieden zijn bedrijfsgebouwen geconcentreerd. Het 
betreft hier deelgebieden in Arum, Makkum, Parrega, Tjerkwerd 
en Witmarsum.  
 
Recr ea t i egeb i eden  ( regu l i e r  we l s t andsgeb ied)  

Het betreft hier het terrein ten westen van Makkum oftewel de 
Hôle Poarte en het recreatiegebied bij Witmarsum. 
 
Bu i t engeb ied  ( b i j z onder  we l s t andsgeb ied )  

Het buitengebied kent een veelheid aan verspreid liggende 
bebouwing. Naast boerderijbebouwing betreft het ook woningen 
en bedrijfsgebouwen. Hier en daar liggen kleine 
bebouwingsconcentraties. 
 
 
 
 

Ook is op enkele plekken een ster aangegeven waar een 
beeldkwaliteitsplan voor geldt of waar veranderingen verwacht 
worden. Deze veranderingen zullen mogelijk leiden tot een 
bouwwerk of complex van bouwwerken die afwijken van de ter 
plekke geldende gebiedsgerichte criteria. Dan gelden de regels 
zoals vermeld onder paragraaf 3.5. 
 
De gebieden zijn op de welstandsbeleidskaart aangegeven. In de 
uitwerking van de gebieden zal meer specifieke achtergrond 
informatie aangegeven worden ter onderbouwing van deze 
welstandsambities. 
 
U i t w er k i n g  p e r  g e b i e d  

Voor de uitwerking van de gebiedstypen is afstemming gezocht 
op de systematiek van Hûs & Hiem. In de tabel zijn daarom 
kenmerkende aspecten van de bebouwing uit het gebied als 
criteria omschreven. Hierbij is gekeken naar: 
 
 plaatsing: de situering van gebouwen ten opzichte van elkaar 

en ten opzichte van de weg; 

 hoofdvorm: de massa-opbouw en vormgeving van de 

bouwmassa’s; 
 aanzichten: de indeling van de gevels; 

 opmaak:  de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik; 

 
Per gebied is een algemene beleidsintentie aangegeven. Deze 
intentie vloeit voort uit het ambitieniveau voor het betreffende 
gebied. Vervolgens is per criterium aangegeven of het 
uitgangspunt is dan wel dat het gerespecteerd moet worden of 
incidenteel veranderbaar is. 
 
 



 

 

 

 
Uitgangspunt betekent dat het betreffende kenmerk behouden 
blijft dan wel terug moet komen in het ontwerp. Het aanwezige 
beeld is leidend. Andere ontwikkelingen ten aanzien van dat 
criterium/kenmerk worden niet mogelijk geacht. 
 
Respecteren daarentegen biedt meer ruimte voor 
veranderingen, omdat de criteria gerespecteerd dienen te 
worden, zonder daarmee nieuwe ontwikkelingen direct op slot te 
zetten. Respecteren betekent wel dat de hoofdkarakteristiek van 
een gebied gehandhaafd dient te blijven.  
 
Incidenteel veranderbaar betekent dat wijzigingen best 
mogelijk zijn. Op het criteriumniveau betekent dit dat het criterium niet “heilig” is, maar dat het een leidraad biedt voor 
nieuwe ontwikkelingen, terwijl een andere richting ook 
(incidenteel) goed mogelijk wordt geacht. 
 
Het ligt voor de hand dat bij gebieden met een bijzonder 
ambitieniveau de beschreven gebiedskenmerken vaker als 
uitgangspunt gekozen worden terwijl bij een regulier 
ambitieniveau de nadruk ligt op het respecteren van de criteria. 
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A1. Cornwerd, beschermd dorpsgezicht  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Cornwerd is een terpdorp gelegen ten westen van Wons en 
ontstaan rond het begin van de jaartelling op een kwelderwal. De 
terp werd begin 20e-eeuw deels afgegraven. De structuur van 
het dorp wordt bepaald door de terp met de kerk, de 
daaromheen liggende boerderijbebouwing en enkele woningen. 
Daarnaast is in de loop van de 19e eeuw enige lintbebouwing op 
gang gekomen.  
Centraal ligt de kerk geflankeerd door drie forse boerderijen (met 
bijgebouwen) en enkele kleinere panden. Langs de dorpsstraat is 
enige woningbouw gerealiseerd. Een opvallend 
gebouwencomplex ligt aan de zuidzijde van het dorp. Hier staat 
een pand voorzien van een forse toren. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht. Nadere informatie staat beschreven 
in de toelichting op het beschermde stads- of dorpsgezicht. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historisch karakteristieke bouwpanden. Vanwege deze 
situatie is het gebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht.  
Er worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Voor dit gebied geldt de benadering van een beschermd 
dorpsgezicht. Het accent ligt op handhaving en versterking van 
de bestaande situatie. Wijzigingen dienen derhalve zorgvuldig te 
worden ingepast. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  A 1 .  Co r n w er d ,  b e s c h er m d  d o r p s g e z i ch t  

Foto’s  Gebiedskenmerken en criteria  Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Cornwerd vanaf de westkant 

 
Lintbebouwing Dorpsstraat 

 
Kerk en woning op de terp 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Vrijstaande bebouwing    

Gebouwen staan haaks op of evenwijdig aan de weg; De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de 
openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig en soms samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving     

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.) 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van gebakken pannen; bij verbouw dient 
een zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden;  

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn sterk vormgegeven 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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A2. Kimswerd, beschermd dorpsgezicht  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Kimswerd is een terpnederzetting ontstaan op een kwelderrug 
langs de Marneslenk. Kenmerkende elementen in de structuur 
van het dorp zijn de terp met de kerk, de ligging van de 
Harlingervaart en de weg Bolsward-Harlingen.  
Verspreid over het gebied liggen enkele boerderijen. Ten westen 
van de kerk kwam in de loop van de tijd ook niet-agrarische 
bebouwing tot stand. Dit vormt nu het historische hart van 
Kimswerd.  
De strategische ligging nabij het kruispunt van vaart en weg 
maakte een verdere verdichting en uitbreiding van de structuur 
mogelijk. De bebouwing is hier kleinschaliger en wordt bepaald 
door overwegend één bouwlaag met kap en staat in een 
duidelijke rooilijn. Met name langs de Harlingervaart kent de 
rooilijn lichte verspringingen. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur. Kenmerkend is het 
onderscheid tussen de meer representatief gelegen panden en 
functies rondom de kerk en de eenvoudiger woonhuisbebouwing 
(deels met bedrijfsruimten). Nadere informatie staat beschreven 
in de toelichting op het beschermde stads- of dorpsgezicht. 
 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historisch karakteristieke bouwpanden. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
beschermd dorpsgezicht. Veranderingen en vernieuwingen 
dienen derhalve zorgvuldig te worden ingepast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 

G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  A 2 .  K i m s w er d ,  b e s c h er m d  d o r p s g e z i ch t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Lintbebouwing aan de 
noordkant 

 
Woningen aan de vaart 

 
Meer representatief in ‘t 
centrum 

 
Vreemde eend in de bijt 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot vrijstaand    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén tot twee bouwlagen (voorzover het bestemmingsplan dit toelaat) met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een zorgvuldige 
afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Zie ook objectgerichte criteria.    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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A3. Piaam, beschermd dorpsgezicht  
 
 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Piaam is een terpdorp ten zuiden van Makkum en is ontstaan in de 
middeleeuwen. Piaam is een beschermd dorpsgezicht. Het dorp ligt 
direct aan de Ijsselmeerkust. Gelegen op een zavelige kwelderwal langs 
de kust is Piaam een karakteristiek voorbeeld van het kleine terpdorp. 
De ruimtelijke structuur met de radiale verkaveling is niet verstoord en 
komt nog overeen met de situatie van begin 19e eeuw. 
 
Piaam heeft vier boerderijen die rondom de Nederlands Hervormdekerk 
liggen. Verder heeft het dorp één café-restaurant negen huizen, één 
loods en één Gereformeerde kerk. De daken van twee boerderijen en 
het café-restaurant zijn bedekt met riet. De overige daken van de 
huizen en boerderijen zijn bedekt met zwart- of rood gebakken Friese 
pannen. De gevels bestaan uit donkere- of gele bakstenen. De 
nokrichting van de gebouwen is afwisselend. Verder zijn de boerderijen 
omzoomd door boomwallen. De rest van de huizen en de kerken hebben 
een heggen erfafscheiding. De radiale ruimtelijke structuur wordt 
ondersteund door bomen. Het dorp heeft een groene rustgevende 
uitstraling Dit komt door de boomwallen, de heggen en het grasland. De 
huizen en boerderijen liggen verspreid rondom de Hervormde kerk. Aan 
de zuidzijde van het dorp is de terp deels afgegraven. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend traditioneel 
ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. Incidenteel komen jongere 
invullingen voor zoals aan de noordkant van het dorp. In Piaam 
bevinden zich een drietal beschermde monumenten: de Nederlands 
Hervormde kerk, Nynke Pleats (= het café-restaurant) en de boerderij 
ten zuiden van de kerk 
 
 
 
Gedurende de jaren zijn bij enkele panden veranderingen aangebracht.  
Deze ontwikkelingen gaan nog steeds door en vormen een lichte 

bedreiging voor het traditioneel ambachtelijke bebouwingsbeeld. Nadere 
informatie staat beschreven in de toelichting op het beschermde stads- 
of dorpsgezicht. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent vele 
historisch karakteristieke bouwpanden. Binnen het gebied worden geen 
opvallende ontwikkelingen verwacht. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
beschermd dorpsgezicht. Het accent ligt op het handhaven van de 
bestaande kwaliteiten. Veranderingen en vernieuwingen dienen derhalve 
zorgvuldig te worden ingepast. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  A 3 .  P i a a m  , b e s ch e r m d  d o r p s g ez i c h t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Vanaf de dijk 

 
Kerk en boerderij  

 
Woonhuizen in het centrum 

 
Monumentale boerderij 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Vrijstaand    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen en/of riet; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Zie ook objectgerichte criteria.    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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A4. Pingjum, beschermd dorpsgezicht  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Pingjum is een terpdorp met blokvormige verkaveling, ontstaan 
in de vroege middeleeuwen op de zuidelijke kwelderwal van de 
Marneslenk. Pingjum is een beschermd dorpsgezicht. In de 17e 
eeuw kreeg het dorp ten zuiden en westen van de Hervormde 
kerk en dicht bebouwde langgerekte structuur (Grote- en kleine 
buren); aan de oostzijde, langs de Pingjumer Vaart (Burenlaan), 
ontstond een op de haven georiënteerde bebouwing. Via deze 
vaart is het dorp verbonden met de Bolswardervaart. In 1855 
werd een nieuwe grindweg aangelegd naar Witmarsum (huidige 
Mulierlaan). Uitbreiding van de bebouwing vond in deze tijd 
plaats in de vorm van de bouw van het diaconiehuis met een 
zestal woninkjes langs de noordelijke begrenzing van het kerkhof 
in 1861. In de tweede helft van de 19e eeuw vond de uitbreiding 
in zuidelijke richting plaats. Er verrezen ten zuidwesten van de 
Kleine Buren kleine deels aaneen gebouwde arbeiderswoningen. 
Noordelijk van de kerk vormt de straat/gevelwand de ronde vorm 
van de begraafplaats. Het betreft een aantal eenvoudige 
woningen met een schildkap. De karakteristieke, besloten 
ruimtevorm en de bij vrijwel alle panden gaaf bewaard gebleven 
detaillering en verticale gevelindeling maken dit gebied tot een 
van de meest waardevolle van Pingjum. De panden aan de Grote 
Buren direct ten zuiden en westen van de kerk zijn wat groter 
van schaal en voornamer van karakter dan de hierboven 
genoemde woningen. Het karakter van deze panden wordt sterk 
bepaald door de hoge, verticale raampartijen, brede gootlijsten, 
gevarieerde goothoogte en detailleringen. Ook hier is de 
schildkap de overwegende kapvorm. 
 
Bepalend voor de ruimtelijke structuur van Pingjum zijn vooral 
het stratenpatroon, gevormd door de Grote Buren en de Kleine 
Buren, en de kerksituatie, gelegen op het snijpunt van dit 
stratenpatroon op het hoogste punt van de dorpsterp. De 

dorpsstructuur kent een scherpe begrenzing van de oost- en 
westzijde door twee wegen die haaks op de hoofdas van de Grote 
Buren staan. Aan de zuid- en de oostkant wordt de dorpskom 
begrensd door de Pinjumervaart. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e en begin 20e 
eeuw. Incidenteel komen jongere invullingen voor zoals aan de 
noordkant van het dorp. Gedurende de jaren zijn bij enkele 
panden veranderingen aangebracht. Deze ontwikkelingen gaan 
nog steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het 
traditioneel ambachtelijke bebouwingsbeeld. Nadere informatie 
staat beschreven in de toelichting op het beschermde stads- of 
dorpsgezicht. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. De herkenbare historisch ruimtelijke structuur in 
samenhang met de bebouwing, de inrichting van de openbare 
ruimte en de relatie met het aangrenzende landschap 
vertegenwoordigen een zodanige cultuurhistorische waarde dat 
een aanwijzing als beschermd dorpsgezicht gerechtvaardigd is. 
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent vele 
historisch karakteristieke bouwpanden. Binnen het gebied 
worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
beschermd dorpsgezicht. Het accent ligt op het handhaven van 
de bestaande kwaliteiten. Veranderingen en vernieuwingen 
dienen derhalve zorgvuldig te worden ingepast. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  A 4 .  P i n g j u m ,  b e s c h er m d  d o r p s g e z i ch t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Kerk en rij woonhuizen  

 
Westelijk deel Grote Buren 

  
Kleine Buren 

 
Burenlaan (besch.dorpsgez.) 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot gesloten in het centrum; aan de randen meer vrijstaand    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerde op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een zorgvuldige 
afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n 
en stoepjes 

   

Zie ook objectgerichte criteria.    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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A5. Makkum, beschermd dorpsgezicht  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Makkum is in de middeleeuwen ontstaan als een terpdorp op een 
kwelderwal. Vermoedelijk heeft de eerste dijk langs de Buorren 
en de Kerkstraat gelegen. Een zijl of sluis in de Grote Zijlroede 
lag op de plek waar nu het Marktplein is (Makkumer of 
Oldekloosterzijl). Even zuidelijker was de Kleine Zijl of 
Achlumerzijl gelegen. In 1420 wordt al melding gemaakt van de 
aanwezigheid van bebouwing. 
De van oorsprong agrarische nederzetting ontwikkelde zich in de 
16e en 17e eeuw snel. Dit gebeurde met name in de omgeving 
van de sluizen onder invloed van handel en nijverheid, 
scheepvaart en visserij. De stedelijke kern kreeg de naam 
Statum en was in omvang al gauw groter dan de oude agrarische 
nederzetting op de terp. De betekenis van Makkum bleek ook uit 
de oprichting in 1523 van een "Blockhuis ofte stercke schans". 
Blokhuis en schans waren strategisch achter de dijk en tussen de 
sluizen gelegen. Aan het einde van de 17e eeuw woonden al een 
kleine 3000 mensen in Makkum. 
 
Veranderingen in de historische structuur houden verband met 
de waterhuishoudkundige situatie. Zo werd omstreeks 1600 een 
nieuwe zeesluis gebouwd ter vervanging van de Oldekloosterzijl. 
Deze kwam te liggen op de plaats van de huidige sluis. 
Vermoedelijk is toen ook een nieuwe zeedijk ontstaan vanaf de 
Schans naar de westzijde van de terp van de Kerkeburen. Voor 
de afwatering van de Melkvaart was het nodig een verbinding te 
graven; dit gebeurde ter plaatse van de huidige Bleekstraat. Een 
volgende belangrijke verandering was het graven van een 
verbinding tussen de Grote en de Kleine Zijlroede, de 
zogenaamde Krommesloot. In de 18e eeuw vernieuwde en 
vergrootte men de sluis in de Grote Zijlroede en werd de Kleine 
Zijl gesloopt. 
 

 
 
De terpbebouwing heeft een verspreid karakter, met een aantal 
boerderijen, woonhuizen, een leerlooierij en een molen. De 
leerlooiersvaart liep rond de terp en ontsloot de daargelegen 
bedrijven. De bebouwing van Statum is aaneengesloten, 
georiënteerd op wegen of water en rechtlijniger van opzet. Het 
gebied tussen de terp en Statum (ten noorden van de 
Slotmakerssteeg) was in 1830 nog niet bebouwd. De huidige 
ruimtelijke structuur en de schaal en aard van de bebouwing in 
het hart van Makkum is dusdanig dat sterk wordt gerefereerd 
aan de ontstaansgeschiedenis van het dorp. Nadere informatie 
staat beschreven in de toelichting op het beschermde stads- of 
dorpsgezicht. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. De historisch ruimtelijke structuur is zeer waardevol en 
gaaf.  In veel straten zijn de rooilijnen vrijwel gelijk aan de 
situatie zoals die voorkomt op kadastrale minuutplan uit 
circa 1830. Tevens komen in dit gebied veel monumenten voor. 
De historische kwaliteit, zowel in structurele zin als uit het 
oogpunt van architectuur, is aanleiding geweest voor aanwijzing 
van een groot gedeelte van de kern van Makkum tot beschermd 
dorpsgezicht. 
Gedurende de jaren zijn op veel panden veranderingen 
aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog steeds door en 
vormen een lichte bedreiging voor het historische 
bebouwingsbeeld. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
beschermd dorpsgezicht. Het accent ligt daarbij op het 
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handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
Veranderingen en vernieuwingen dienen derhalve zorgvuldig te 

worden ingepast. 

G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  A 5 .  M a k ku m ,  b e s c h er m d  d o r p s g e z i ch t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
De terp aan de noordkant 

 
Passende nieuwbouw  

 
Meer stedelijk aan de 
Kerkstraat 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot vrijstaand vooral in het noordelijk deel tot gesloten in het centrum (Kerkstraat; Voorstraat; Plein e.d.);     

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén tot twee bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken (afhankelijk van het bestemmingsplan)     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.) 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen;  bij verbouw dient een zorgvuldige 
afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

Bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving    

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van bestaande situatie     
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Frontvorming aan Voorstraat 

Zie ook objectgerichte criteria.    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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A6. Schraard, beschermd dorpsgezicht  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Schraard is een terpdorp met een radiale structuur, gelegen ten 
oosten van Wons. Het dorp is ontstaan in de vroege 
middeleeuwen op een kwelderwal van de Marneslenk. Schraard is 
een beschermd dorpsgezicht. 
Het dorp ligt op een driesprong van waterlopen die ter plekke van 
het dorp op halfronde wijze de terp begrenzen. Door het dorp 
loopt tevens de wegverbinding naar onder meer Wons en 
Longerhouw waarop een weggetje in zuidelijke richting aantakt. 
 
Bij de bebouwingsstructuur is de genoemde krans van bebouwing 
rond een open gebied een belangrijk gegeven. Opvallend is het 
landelijke karakter van de westzijde van de terp waar grotere 
boerderijen omringd worden door erven en agrarische percelen. 
Twee kavels zijn in gebruik als bouwland, voor het overige zijn 
het weilanden en hooilanden. Dit gebied staat in contrast met het 
terpdeel ten oosten van de kerk. De bebouwing is daar 
kleinschaliger, compacter en op radiale wijze gericht op de 
omringende vaart. Buiten de terp ligt nog een klein cluster 
bebouwing aan de oostzijde van de vaart. Voor het overige 
betreft het boerderijen en molens op enige afstand van de terp. 
 
Binnen de bebouwingsstructuur is de oorspronkelijke tweedeling 
met een open agrarische structuur aan de westkant en een 
compacte besloten structuur aan de oostkant helder afleesbaar, 
zij het dat een gedeelte van de aanvankelijk open ruimte ten 
noorden van de kerk is bebouwd. 
 
 
 
 
 

De oostzijde van het dorp kent nog steeds een besloten en 
kleinschalig karakter. Typerend is de aan het water gesitueerde 
bebouwing met vooral aan de noord- en oostkant verspringende 
rooilijnen. De oriëntatie van de meeste bebouwing is in afwijking 
van de vroegere situatie gericht op de wegen en paden. Aan de 
zuidkant is daarbij aan het "Streekje" wel een min of meer rechte 
bebouwingswand ontstaan. 
 
Nadere informatie staat beschreven in de toelichting op het 
beschermde stads- of dorpsgezicht. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historisch karakteristieke bouwpanden. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een beschermd dorpsgezicht. Het accent ligt op het handhaven 
van de bestaande kwaliteiten. Veranderingen en vernieuwingen 
dienen derhalve zorgvuldig te worden ingepast. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  A 6 .  S ch r a a r d ,  b e s c h er m d  d o r p s g e z i ch t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Kijk op het centrum 

 
Kleinschalige woonstraat  

 
Vrijstaande woning met 
aanbouw 

 
Nieuwe woning aan dorpsrand 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Vrijstaand    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een zorgvuldige 
afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Zie ook objectgerichte criteria.    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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A7. Sluisdorp Kornwerderzand  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Kornwerderzand is een sluisdorp, ontstaan in 1927 als 
kunstmatig werkeiland voor de aanleg van de afsluitdijk. Bij het 
dorp liggen twee schutsluizen en spuisluizen (Lorentzsluizen). 
Ter verdediging van de dijk en de daarin liggende sluizen 
werden vanaf mei 1931 volgens een uitgekiend plan 
verschillende kazematten gebouwd: de zogenaamde stelling 
Kornwerderzand. Deze stelling bestond uit zeventien 
kazematten verdeeld over twee linies. De eerste linie bestaat uit 
een ruitvormig plateau met vijf kazematten, twee flankerende 
kazematten en ondersteunende kazematten op de landtong. De 
eerste linie is gelegen ten westen van de schutsluizen. De 
tweede linie ten westen van de Lorentzsluizen bestaat uit een 
ruitvormig plateau met zeven kazematten. Deze waren groter 
dan de kazematten uit de eerste linie en uitgevoerd met dikkere betonnen wanden en voorzien van extra’s zoals stalen 
observatiekoepels.  
 
Tijdens de aanleg van de Afsluitdijk woonden er enkele 
honderden mensen, waarvan de meesten direct werkten op de 
dijk, op Kornwerderzand. De arbeiders woonden in barakken, 
waarvan een deel later is vervangen door stenen huizen. Verder 
stond er op Kornwerderzand een hotelletje, een benzinestation, 
een katholieke en een protestante kerk. Beide kerken zijn al 
voor de mobilisatie in 1939 afgebroken. Om een open 
schootsveld te creëren werden in de meidagen van 1940 zoals 
gepland alle huizen van het sluispersoneel opgeblazen, het 
benzinestation afgebroken en het houten hotel afgebrand. Het 
moge duidelijk zijn dat Kornwerderzand de oorlog niet geheel 
ongeschonden is doorgekomen.  
 
 
 

 
In de Tweede Wereldoorlog werden er door de Duitsers op 
Kornwerderzand verschillende bunkers gebouwd. De huizen van 
het sluispersoneel, die tijdens de meidagen van 1940 waren 
verwijderd, werden in de zomer van 1940 herbouwd. Deze 
woningen bepalen het beeld op de oostelijke oever van het 
sluisdorp. Voor het overige wordt het gebied bepaald door 
bijzondere bouwwerken en complexen zoals kazematten, de 
Lorentzsluisen en de overige waterstaatkundige werken. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de 
bestaande situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels 
gaaf en kent vele karakteristieke bouwwerken en kent een 
bijzondere cultuurhistorische waarde. 
 
Ingrijpende ontwikkelingen worden niet verwacht. Wel zullen 
vanwege de waterstaatkundige en infrastructurele functie van 
het complex, op dit vlak ingrepen gewenst zijn.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een beschermd dorpsgezicht. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven van de bestaande kwaliteiten. Eventuele 
ontwikkelingen zullen zorgvuldig ingepast moeten worden. 
 
In de uitwerking naar welstandscriteria is onderverdeling 
gemaakt naar criteria voor de woningen en criteria voor de 
overige bouwwerken. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  A 7 .  S l u i s d o r p  K o r n w er d er z an d  ( w o n i n g e n )  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie:  Ui    Re    Iv 

 
Bouwwerken in duidelijke 
rooilijn 

 
Samenhangende rijtjes 

 
Bijgebouw met kap vrij van de 
woning 

 
Platte aanbouw 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn; woningen staan haaks of evenwijdig aan de weg;     

Overwegend in rijen en met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg    

Bijgebouwen alleen op het achtererf en los van de woning      

Aanbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met een enkelvoudige hoofdopzet en duidelijke kap (zadeldak);     

De woonhuizen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de traditionele architectuur van de jaren ’40.     

Bijgebouw met kap (zadeldak) afgeleid van de kap van het hoofdgebouw     

Aan- en uitbouwen hebben een plat dak (kunnen eventueel de koppeling maken met  het vrijstaande bijgebouw)    

Dakkapellen aan de voor- en achterzijde laag in het dakvlak en afgestemd op maatvoering van bestaande situatie (trendsetter)     

    

Aanzichten    

Voorgevel is onderdeel van het geheel, met duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte     

Traditionele hoofdopzet (architectuur van de zgn. Delftse School) bij woningen met duidelijke onderlinge samenhang (onderdeel  
van hele rij)  

   

Detaillering afgestemd op de architectuur van de jaren ’40     

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden;  

   

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande en in samenhang met elkaar);     

De detaillering van gevelopeningen en/of daklijsten zijn zorgvuldig vormgegeven.     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de bijzondere situatie     

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  A 7 .  S l u i s d o r p  K o r n w er d er z an d  ( o v e r i g e  b o u w w er k en )   

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Krachtige uitstraling en 
ritmiek 

 
Ritmiek en geleding 

 
Expressief 

 
Bunkercomplex als 
verbijzondering 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen en civieltechnische werken zijn zorgvuldig ingepast in de historische context     

Bijzondere functies (zoals de Lorentzsluizen, de sluizen en bedieningsgebouwen) nemen een opvallende en dominante plaats in     

Bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Bouwwerken met een sterke (d.w.z. duidelijk en krachtig) massa-opbouw      

Enkelvoudig tot complex en in afstemming op civieltechnische omgeving     

Zichtlocaties met een bijzondere functie stralen ook bijzonderheid uit    

    

Aanzichten    

Dienstgebouwen met duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Bijzondere bouwwerken hebben een expressieve en robuuste uitstraling met aandacht voor ritmiek en geleding     

Civieltechnische bouwwerken leveren spel van massa en technische voorzieningen     

Ondergeschikte bijbehorende bouwwerken zijn goed afgestemd op het hoofdgebouw     

    

Opmaak    

Materialisering passend bij de functie maar ook met uitdrukkingskracht     

Kleurgebruik: middentoon tot licht    

Overige bouwwerken zijn ingetogen tenzij de vormgeving en ligging vraagt om afgestemd kleurgebruik     

De detaillering van gevelopeningen en/of daklijsten zijn zorgvuldig vormgegeven.     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de bijzondere situatie     

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B1. Arum, dorpskern 
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Arum is ontstaan als agrarische terpnederzetting op een 
kwelderrug langs de voormalige Marneslenk.  
Kenmerkende elementen in de structuur van het dorp zijn de 
terp met daarop de kerk, de daarbij behorende wegen structuur 
en de vaart Bolsward-Franeker. Verspreid over het gebied 
liggen enkele boerderijen. 
In de nabijheid van de terp en de Vaart is in de loop der tijd een 
behoorlijke verdichting opgetreden. Deze verdichting van met 
name woonhuizen (al of niet in combinatie met bedrijvigheid) 
heeft zich voorgedaan langs het historische stratenpatroon 
(zoals Sytzemaweg-Van Camminghaweg, Oude Kerkstraat, 
Zilverstraat, Schoolsingel en Polle). Op een aantal plekken is 
sprake van bijzondere pleinruimten (Kaatsplein en de hoek 
Schoolsingel-Systzemaweg) of zijn zeer kleinschalige buurten 
ontstaan zoals de Zilverstreek.  
De panden bestaan voornamelijk uit één bouwlaag met kap. 
Met name in het centrum is de bebouwing hoofdzakelijk 
gesloten en licht dicht op de weg. Naar de randen toe neemt de 
verdichting af. 
Kenmerkend is het onderscheid tussen de meer representatief 
gelegen panden/functies en de eenvoudiger 
woonhuisbebouwing. De eerste categorie, waaronder de 
kerkgebouwen, de oude school en de huidige openbare 
basisschool liggen royaler en zijn bovendien rijker 
vormgegeven.  
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog 

steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het 
traditioneel ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de 
bestaande situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels 
gaaf en kent vele historische bebouwingskenmerken. 
Ingrijpende ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar 
wel zullen in de komende decennia nog veel verbouwingen en 
aanpassingen uitgevoerd worden om de kwaliteit van de 
woningen op peil te houden.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een bijzonder welstandsgebied. Het streven is om de bestaande 
kwaliteiten te respecteren en daar waar mogelijk te handhaven. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  - B 1 .  A r u m ,  d o r p s ke r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Bebouwing aan de vaart 

 
Sytzemaweg 

 
Begin Schoolstraat 

 
Oude Kerkstraat 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Gesloten tot halfgesloten    

Gebouwen staan haaks op of evenwijdig aan de weg; De bouwwerken zijn met de voorgevel georiënteerd op de openbare weg; 
Bijzondere functies (zoals de kerk) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling     

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, geve lopbouw, daklijsten 
e.d.) 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een zorgvuldige afstemming 
op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon qua kleurtoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor ambachtelijk traditionele detaillering van gevelopeningen en/of daklijsten.    

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerken    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B2. Al l ingawier,  dorp 
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Allingawier is een terpdorp ten zuidwesten van Exmorra. Het is 
ontstaan in de middeleeuwen en ligt aan de oostelijke zijde van 
het voormalige Makkumermeer, thans Makkumermeerpolder. 
Aanvankelijk lag de nederzetting direct op het maaiveld maar 
bij het toenemen van de invloed van de zee werd de woonplaats 
verhoogd. De eerste vaste bewoning vond plaats op de hoger 
gelegen delen in het gebied, op de terp. 
 
De terp had een functie als geconcentreerde bouwplaats. De 
kern van het dorp wordt gevormd door de Hervormde kerk uit 
1635. Daar omheen liggen een aantal karakteristieke 
boerderijen. De 18de eeuwse kop-rompboerderij “De Izeren Kou” heeft een onderkelderd voorhuis met een gepleisterde 
voorgevel. Deze boerderij heeft een museumfunctie. In 1893 is 
er op de zuidelijke rand van de terp een gereformeerde kerk 
gebouwd. Deze kerk doet dienst als museum en is thans bekend 
als Scheppingskerkje. 
 
Allingawier was voor 1877 een vissersdorp. Vervoer vond plaats 
over water. Er waren een aantal wegen c.q. voetpaden in het 
dorp. De bestrating op de terp is daardoor smal. De ruimtelijke 
structuur is van eind 19de eeuw tot heden weinig veranderd. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de 
bestaande situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent enkele 
historisch karakteristieke bouwpanden, waaronder de 
Hervormde kerk. 
Er worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. 
 
 

W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 2 .  A l l i n g a w i e r  d o r p  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Terp met kerk, begraafplaats 
en bomen 

 
Huis op de rand van de terp 

 
Eén van de nieuwere huizen in 
het dorp 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Half-gesloten tot vrijstaand    

Bijzondere functies (zoals de hervormde kerk) nemen een opvallende en dominante plaats in     

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.) 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw  dient een zorgvuldige afstemming 
op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B3. Burgwerd, dorpskern 
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Burgwerd is een terpdorp gelegen ten noorden van Bolsward en 
ontstaan in de middeleeuwen. De terp van Burgwerd is aan de 
rand van de voormalige Middelsee opgeworpen. Kenmerkend 
voor Burgwerd is de dijk waarin deze terp is opgenomen. De 
dijk vormde de scheiding tussen een uitloper van de voormalige 
Middelsee en de ten zuidwesten gelegen "moederpolder".  
Het omliggende landschap is herkenbaar aan een oude 
onregelmatige blokverkaveling, terwijl het gebied ten 
noordoosten van het dorp herkenbaar is aan een jonger 
opstrekkend verkavelingspatroon.  
De terp ligt op de oostelijke oever van de Bolswardertrekvaart. 
De kerk is een bepalend element in het dorp. Rondom de kerk is 
een bebouwingsstructuur ontstaan van met name woonhuizen. 
De bebouwing aan het Trekpad is duidelijk op de vaart 
georiënteerd. Op enkele plekken zijn bedrijven ontstaan zoals 
op de zuidrand van het dorp. De oostelijke oever van de 
Bolswardervaart wordt verder bepaald door een kade en enkele 
boerderijen. 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht. Deze ontwikkelingen gaan nog 
steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het 
traditioneel ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de 
bestaande situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent enkele 
historisch karakteristieke bouwpanden, waaronder de 
Hervormde kerk. 

Ingrijpende ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar 
wel zullen in de komende decennia nog veel verbouwingen en 
aanpassingen uitgevoerd worden om de kwaliteit van de 
woningen op peil te houden. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 3 .  B u r g w er d ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Kleinschalige bebouwing aan 
de vaart 

 
Doniaweg richting de kerk 

 
De oude bedrijfsgebouwen 
schikken zich in de omgeving; 
de nieuwe liggen wat 
achteraf. 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Gesloten tot halfgesloten aan de kant van de vaart; halfgesloten tot open aan de andere zijde van de weg     

Gebouwen staan overwegend haaks op of evenwijdig aan de weg; De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel 
georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

    

Hoofdvorm    

Eén tot twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling     

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving     

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.) 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een zorgvuldige afstemming 
op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B4. Dedgum 
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Het terpdorp Dedgum ligt in een gebied dat sterk onder invloed 
heeft gestaan van de zee. Na een betrekkelijk rustige periode 
wordt de zee tegen het einde van de negende eeuw weer 
agressief. Bewoning vind plaats op verhoogde delen, op terpen. 
Het verkavelingspatroon is geënt op de oude loop van prielen en 
kreken en is dus onregelmatig blokvormig van karakter. De 
bedijking van de omgeving vond plaats tussen 1000 en 1300 na 
Christus Dedgum wordt omringd door de in deze periode 
aangelegde dijken. Dit zijn de Hemdijk ten noordoosten van het 
dorp, de Krabbedijk ten oosten, de Dedgumerdijk ten zuiden en 
de dijk langs de Bolswarder trekvaart ten westen van het dorp. 
Deze dijken zijn nog duidelijk te onderscheiden in het 
landschap. De trekweg langs de Bolswardertrekvaart is aan het 
einde van de 19e-eeuw verhard. De huidige provinciale weg van 
Workum naar Bolsward ligt iets ten westen van de oude 
trekweg. 
 
Dedgum is een terpdorp ontstaan in de middeleeuwen. 
Typerend zijn dan ook de centrale verhoogde ligging van de 
kerk, versterkt door beplanting. De bebouwing is daar 
groepsgewijs omheen gerangschikt, waarbij aanzienlijke open 
ruimten tot in het dorpshart doorlopen. De cluster wordt vrijwel 
geheel door waterlopen omringd. Aan de noordkant loopt de 
brede opvaart en ten oosten en ten westen van het dorp 
smallere zijtakken hiervan.  
De doorgaande weg is bepalend voor de dorpsstructuur en aan 
de noord- en zuidzijde van het dorp is de bebouwing hierop 
georiënteerd.  
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor. De kerk is een kleine driezijdig gesloten 

zaalkerk, opgetrokken van rode baksteen en een zwart 
pannendak. De Hervormde kerk vormt het middelpunt van het 
dorp. 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de 
bestaande situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels 
gaaf en kent enkele historisch karakteristieke bouwpanden, 
waaronder de Hervormde kerk. 
Er worden binnen het dorp geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 4 .  D ed g u m   

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re   Iv 

 
Rondom de kerk 

 
Hoekpand bij de Buren 

 
Vrijstaand met zicht op 
landschap 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot open    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel of in voorkomende gevallen met het bedrijfsgedeelte georiënteerd op de 
openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B5. Exmorra, dorpskern 
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Exmorra is een terpdorp ten noordoosten van Alingawier en 
ontstaan in de middeleeuwen en ligt aan de oostelijke zijde van 
het voormalige Makkumermeer, thans Makkumermeerpolder. 
Aanvankelijk lag de nederzetting direct op het maaiveld maar bij 
het toenemen van de invloed van de zee werd de woonplaats 
verhoogd. Tijdens diverse stormrampen in de middeleeuwen zijn 
de grote meren ontstaan. De eerste vaste bewoning vond plaats 
op de hoger gelegen delen in het gebied, op terpen. Exmorra is 
gelegen in de aandijking van de hempolder "Exmorrahem", 
waarin de bestaande terpen werden opgenomen.  
De inwoners van Exmorra waren gericht op de visserij en 
scheepvaart. Deze beroepstakken kwamen in gevaar met het 
ontstaan van de Makkumermeerpolder. Daarna werd de 
landbouw meer van belang.  
De terp ligt centraal in het dorp en de kerk is een bepalend 
element. Rondom de kerk is een bebouwingsstructuur ontstaan 
van met name woonhuizen en daaraan gerelateerde 
bedrijvigheid. Voorts liggen er binnen het gebied enkele 
boerderijen. 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor zoals de woningbouw aan de zuidkant van de 
kern. Gedurende de jaren zijn bij veel panden veranderingen 
aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog steeds door en 
vormen een lichte bedreiging voor het traditioneel ambachtelijke 
bebouwingsbeeld. 
 
 
 
 
 

B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent enkele 
historisch karakteristieke panden, waaronder de Hervormde kerk.  
Binnen het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 5 .  E x m o r r a ,  d o r p sk e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Rondom de kerk 

 
Op de rand van het centrum 

 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot open    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling     

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B6. Ferwoude, dorpskern  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Ferwoude is een terpdorp ten zuidoosten van Gaast en is 
ontstaan in de middeleeuwen. Het landschap rond Ferwoude 
kenmerkt zich met name door een onregelmatige 
blokverkaveling. 
 
Ferwoude was voor het transport aangewezen op het water. 
Interlokale wegen kwamen nauwelijks voor en doordat het accent 
voor de vervoersactiviteiten op de waterverbinding was gelegen, 
ontwikkelde zich een systeem van verbindingsvaarten tussen de 
dorpen. 
 
De terp ligt centraal in het dorp en de kerk is een bepalend 
element. Rondom de kerk is een bebouwingsstructuur ontstaan 
van met name woonhuizen en daaraan gerelateerde 
bedrijvigheid. Voorts liggen er binnen het gebied enkele 
boerderijen. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor zoals de woningbouw aan de Buren. Gedurende 
de jaren zijn bij veel panden veranderingen aangebracht.  Deze 
ontwikkelingen gaan nog steeds door en vormen een lichte 
bedreiging voor het traditioneel ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent enkele 
historisch karakteristieke panden, waaronder de Hervormde kerk.  

Binnen het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 6 .  F e r w o u d e ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Bebouwing aan de Buren 

 
In het centrum 

 
Woningbouw  

 

 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot open    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B7. Gaast, dorpskern 
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Gaast is in tegenstelling tot het overgrote deel van de dorpen in 
de gemeente geen terpdorp, maar ontstaan op een 
zandopduiking. Waarschijnlijk al in de middeleeuwen was hier 
sprake van een nederzetting die, op grond van de 
verkavelingstructuur ten zuidoosten van het dorp, veel 
overeenkomsten vertoont met een esgehucht.  
 
De aanleg van de dijk om de Zuiderzee werd in de 2e helft van 
de 16e eeuw uitgevoerd op aandrang van stadhouder Caspar de 
Robles. De dijk vormde daarmee een ruimtelijke begrenzing. Aan 
de voet van de dijk werd de Dijksvaart gegraven. Sindsdien is 
Gaast verder ontwikkeld tot een kleine maar tamelijk 
dichtbebouwde dorpskern. Van oudsher waren er twee 
belangrijken straten: de Buorren en de Boerestreek. De Buorren 
is de feitelijke dorpskern waar vooral de agrarische bevolking 
woonde maar waar ook zeevarende zich vestigden. 
 
De kerk ligt op de zuidwestelijke hoek van het dorp. In 
aansluiting hierop is een bebouwingsstructuur ontstaan van met 
name woonhuizen en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Voorts 
liggen er binnen het gebied enkele (voormalige) boerderijen. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor zoals de woningbouw aan de Buren. Gedurende 
de jaren zijn bij veel panden veranderingen aangebracht.  Deze 
ontwikkelingen gaan nog steeds door en vormen een lichte 
bedreiging voor het traditioneel ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
 
 
 

B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent enkele 
historisch karakteristieke panden, waaronder de Hervormde kerk.  
Binnen het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 7 .  G a a s t ,  d o r p sk e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Bebouwing aan de Zeedijk  

 

 
In het centrum 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn    

Halfgesloten tot open    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijsten 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving    

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes  en lage hagen of hekwerken    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B8. Hartwerd, dorpskern 
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Dit terpgehucht ten oosten van Bolsward is ontstaan in de 
middeleeuwen. De Middelsee zorgde tijdens transgressieperioden 
voor wateroverlast, waardoor de vestiging plaatsvond op de 
hogere delen in het landschap. De hoger gelegen kade langs de 
geulen was niet afdoende genoeg en werd op een aantal plaatsen 
verhoogd met de terp als resultaat. 
 
De oorspronkelijke nederzetting bestond uit een aantal 
boerderijen en een kerkhof gesitueerd aan de Kloosterweg. Ten 
noordwesten van Hartwerd is het verkavelingstype radiair terwijl 
de overige verkaveling bestaat uit onregelmatige 
blokverdelingen. In de oude dorpskern van Hartwerd zijn 
vondsten uit de pré-Romeinse en Romeinse tijd gedaan. 
 
Latere bebouwing heeft plaatsgevonden langs de Ridderdijk en 
Middelzeedijk in de vorm van lintbebouwing. Sinds de 2e helft 
van de 20e eeuw hebben er vrijwel geen veranderingen meer 
plaatsgevonden in het bebouwingspatroon. 
 
De klokkenstoel is vierkant opgebouwd uit bakstenen en een dak 
van zwarte dakpannen en een houten tentdak. Rondom de toren 
ligt een gracht.  
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor zoals de woningbouw aan de Ridderdijk en 
Middelzeedijk. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog 
steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het traditioneel 
ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
 

 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent enkele 
historisch karakteristieke panden, waaronder de klokkenstoel.  
Binnen het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. 
 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 8 .  H a r t w er d ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv 

 
Bebouwing aan de Ridderdijk 

 
In het centrum 

 
Woningbouw aan de 
Middelzeedijk 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot open    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de 
klokkenstoel) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B9. Hichtum, dorpskern  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

De bedijking in dit gebied heeft in een vroeg stadium 
plaatsgevonden. In de 10e eeuw nam de erosie van het 
knipkleigebied zulke vormen aan dat men overging tot het 
afdammen van geulen zowel aan de kant van de Marne als aan 
de zijde van de Middelzee. Hierdoor ontstond een afgesloten aan 
alle kanten omspoeld gebied dat wordt aangeduid als 
"moederpolder". De dijk omsloot het gebied van Witmarsum tot 
Hartwerd en tevens Bolsward werd erin meegenomen.  
 
De gehele omgeving was voor het vervoer aangewezen op de 
waterverbinding "de Harlingervaart" van Bolsward naar 
Harlingen. Deze vaart liep direct langs het dorp. De verkaveling 
rond het dorp heeft een onregelmatige blokvorm zoals 
kenmerkend voor de knipkleigebieden. 
 
Het terpgehucht ten noordoosten van Bolsward is ontstaan in de 
middeleeuwen. Hichtum heeft zich gevormd rondom de kerk en 
haar begraafplaats. Hier vindt men de eerste woningen. Latere 
uitbreiding heeft plaatsgevonden aan de Schwartzenbergweg ten 
noordwesten van de oorspronkelijke bebouwing. Hier vindt men 
een aantal woningen en een hoveniersbedrijf. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen jongere invullingen voor zoals aan de 
noordkant van het dorp.  
 
Gedurende de jaren zijn bij veel panden veranderingen 
aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog steeds door en 
vormen een lichte bedreiging voor het traditioneel ambachtelijke 
bebouwingsbeeld. 
 

 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent enkele 
historisch karakteristieke panden, waaronder de kerk.  
Binnen het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 9 .  H i c h tu m ,  d o r p sk e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv  

 
Hervormde kerk op de terp 

 
Voormalige diakoniewoningen 

 
Oud en nieuw aan de 
noordkant 

 
Monumentaal aan waterkant 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot vrijstaand    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw  dient een zorgvuldige afstemming 
op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B10. Idsegahuizum, dorpskern  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Idsegahuizum is een terpdorp gelegen ten zuidoosten van 
Makkum. Idsegahuizum heeft dezelfde ontstaansgeschiedenis als 
vele dorpen in de gemeente Wûnseradiel. Tijdens de 
transgressieperiode is er klei afgezet op de bestaande 
veengebieden. Door de wateroverlast vond bewoningplaats op de 
hoger gelegen kade, die nog meer verhoogd werden. Door de 
ligging aan het water was de arbeid gericht op de visserij, 
scheepvaart en de handel. 
Idsegahuizum is een kleine nederzetting in een open gebied. Het 
dorpje ligt vlakbij de IJsselmeerkust, die dan ook vanuit de kern 
zichtbaar is. De opbouw van het dorp wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door de loop van wegen. De doorgaande weg is de 
L-vormige hoofdweg door het dorp waarop met name aan de 
noordwestkant de bebouwing is georiënteerd. Centraal ligt de 
kerk en de clusterbebouwing die wordt ontsloten door een 
tweetal stegen. 
 
De bebouwing aan deze stegen heeft een informeler karakter dan 
de genoemde lineaire bebouwing langs de hoofdontsluiting. Het 
hart van het dorp wordt gevormd door de kerk en begraafplaats 
op de terp omringd door hoog opgaande bomen. De beplanting 
geeft hier een belangrijk ruimtelijk accent omdat het kerkgebouw 
zelf van beperkte hoogte is. Beplanting speelt eveneens een rol 
als begeleiding van de hoofdontsluiting, daar waar bebouwing 
ontbreekt. Naast de opzet van wegen, bebouwing en beplanting 
is tevens het water een structurerend element. De opvaart loopt 
langs de noordoostzijde van het dorp en eindigt in de noordelijke 
punt bij de hoofdontsluiting. 
 
 
 
 

 
 
Het bebouwingsbeeld van Idsegahuizum heeft in het algemeen 
een vrij kleinschalig karakter met overwegend één bouwlaag met 
kap. Daarnaast telt het dorp een viertal forse boerderijen die 
duiden op de agrarische oorsprong van het dorp. Een aantal 
(recreatie) heeft een afwijkende vorm met een plat of vrijwel 
platdak. Voor zover het wat afgelegen bebouwing betreft is het 
niet bezwaarlijk. Echter, de villa tegenover de kerk kan met 
betrekking tot de bouwvorm en de afwerking als storend worden 
aangemerkt. 
Bebouwing met een bijzonder karakteristieke waarde voor het 
dorp is in de eerste plaats het kerkgebouw. Ook de naastgelegen 
pastorie is door zijn oorspronkelijke karakter waardevol. Ten 
slotte zijn er drie karakteristieke boerderijen (2 stelp en 1 kop-
hals-romp) die in hoofdvorm en detaillering nog sterk 
oorspronkelijk zijn. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
enkele historisch karakteristieke bouwpanden, waaronder de 
Hervormde kerk en de boerderijen. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 1 0 .  I d s eg ah u i z u m ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie:  Ui    Re    Iv 

 
Hervormde kerk op de terp 

 
Bebouwing aan Boppe Steech 

 
Monumentale boerderij aan de 
doorgaande straat 

 
Woning met leilinden 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot vrijstaand    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een zorgvuldige afstemming 
op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 



 

 

60 

B11. Lol lum, dorpskern 
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Het terpdorp Lollum ligt tussen Arum en Wommels. Het is 
ontstaan in de middeleeuwen. De terp had een functie als 
geconcentreerde bouwplaats. De kern wordt gevormd door de in 
oorsprong 13e eeuwse eenbeukige Hervormde kerk. Deze is in de 
19e eeuw voorzien van wit pleisterwerk en een bakstenen 
boogfries en voorzien van een smeedijzeren hekwerk. Rondom 
deze kerk zijn overwegend kleinschalige woningen gelegen met 
één bouwlaag en kap. De woningen zijn in een verspringende 
rooilijn geplaatst, waarbij de onderlinge afstand halfgesloten is. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e begin 20e 
eeuw. Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken voor. 
Gedurende de jaren zijn bij veel panden veranderingen 
aangebracht. Deze ontwikkelingen gaan nog steeds door en 
vormen een lichte bedreiging voor het bestaande 
bebouwingsbeeld. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historische bebouwingskenmerken. Ingrijpende 
ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar wel zullen in 
de komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen 
uitgevoerd worden om de kwaliteit van de woningen op peil te 
houden.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het streven is om de bestaande 
kwaliteiten te respecteren en daar waar mogelijk te handhaven. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 1 1 .  L o l l u m ,  d o r p sk e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Terprand met bebouwing 

 

Dorpsbeeld 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot vrijstaand    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling     

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.) 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw  dient een zorgvuldige afstemming 
op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B12. longerhouw, dorpskern  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Longerhouw is een terpdorp ten noorden van Exmorra en 
ontstaan in de middeleeuwen. Longerhouw ligt in een gebied dat 
sterk onder invloed heeft gestaan van de zee. Vooral de 
transgressiefase in de 3e eeuw na Christus is van belang geweest 
voor de vorming van het huidige landschap. Longerhouw behoort 
tot het knipkleigebied dat zich rond Exmorra bevindt. Het ligt 
echter op de rand van de zuidwestelijke oeverwal van de 
voormalige Marneslenk, zodat de bodem hier iets minder zwaar is 
en wordt gerekend tot de knippige klei en zavelgronden. 
Bewoning van het gebied gebeurde vanaf de vroege 
middeleeuwen op opgehoogde woonplaatsen of terpen. Het oude 
dijken patroon is tegenwoordig niet meer duidelijk 
waarneembaar. 
 
Longerhouw is een terpdorp. De kern is van geringe omvang en 
bestaat uit een kerk en een aantal woonhuizen en boerderijen. 
Verder is er nog een dorpshaventje en een sportveldje. 
 
De toegangsweg is eerst eenzijdig bebouwd aan de westkant, 
maakt dan een bocht en gaat omhoog om het dorpshart te 
ontsluiten. Voor de structuur van het dorp is deze weg van groot 
belang, omdat veel woningen er op georiënteerd zijn. De 
toegangsweg leidt naar de kerk, de pastorie en een boerderij die 
tezamen de ruimtelijke uitstraling van de dorpskern bepalen. 
Twee weggetjes ontsluiten in oostelijke richting, de achter het 
lint gelegen verspreide bebouwing.  
 
 
 
 
 
 

 
Het bebouwingsbeeld van Longerhouw is opgebouwd uit enerzijds 
vrij kleinschalige woningbouw met één bouwlaag en een schild- 
of zadeldak en anderzijds vier forse boerderijen aan de randen 
van het dorp. Een bijzondere waarde voor het dorp hebben de 
kerk, de kop-hals-rompboerderij en de twee stelpboerderijen. Zij 
hebben de karakteristieke bouwvorm behouden en zijn bepalend 
voor het dorpsgezicht. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht. Deze ontwikkelingen gaan nog 
steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het traditioneel 
ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent enkele 
historisch karakteristieke panden, waaronder de kerk.  
Binnen het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 
handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 1 2 .  L o n g er h o u w ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Bebouwing aan de Buren 

 
Aan de oostkant 

Hervormde kerk op de terp 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot vrijstaand    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een zorgvuldige afstemming 
op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n is 
zorgvuldig  

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B13. Parrega, dorpskern  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Parrega is een terpdorp ontstaan in de middeleeuwen. 
Kenmerkende elementen in de structuur van het dorp zijn de terp 
met daarop de kerk, de daarbij behorende wegen structuur. Later 
kwam het zwaartepunt meer te liggen bij de trekvaart tussen 
Bolsward en Workum en de vaart Bolsward-Franeker. Verspreid 
over het gebied liggen enkele boerderijen. In de nabijheid van de 
terp en de Vaart is in de loop der tijd een behoorlijke verdichting 
opgetreden. Deze verdichting van met name woonhuizen (al of 
niet in combinatie met bedrijvigheid) heeft zich voorgedaan langs 
het historische stratenpatroon. 
  
De panden bestaan voornamelijk uit één bouwlaag met kap. Met 
name in het centrum is de bebouwing hoofdzakelijk gesloten en 
licht dicht op de weg. Naar de randen toe neemt de verdichting 
af. 
Kenmerkend is het onderscheid tussen de meer representatief 
gelegen panden/functies en de eenvoudiger woonhuisbebouwing. 
De eerste categorie, waaronder de kerkgebouwen en de oude 
school liggen royaler en zijn bovendien rijker vormgegeven.  
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog 
steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het traditioneel 
ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historische bebouwingskenmerken. Ingrijpende 

ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar wel zullen in 
de komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen 
uitgevoerd worden om de kwaliteit van de woningen op peil te 
houden.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het streven is om de bestaande 
kwaliteiten te respecteren en daar waar mogelijk te handhaven. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 1 3 .  P a r r eg a ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Langs de Workumertrekvaart 

 

Richting de kerk 

 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot open; in centrum deels gesloten    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B14. Schettens,  dorpskern  
 

 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Schettens is een terpdorp gelegen op een kwelderwal van de 
Marneslenk in een rij van terpen. De terp is grotendeels 
afgegraven. Alleen in de omgeving van de Nederlands-
Hervormde kerk is de terp nog zichtbaar. De bebouwing in het 
dorp ligt nagenoeg geheel langs de Van Osingaweg, die het dorp 
van noord naar zuid doorsnijdt.  
 
Het oude hart van het dorp omvat het restant van de terp, waarop de kerk, de boerderij Scertinghestate, het dorpshuis “De Terp” en enkele woningen zijn gesitueerd. Deze woningen zijn 
gebouwd met lichte zandkleurige bakstenen en rode dakpannen 
of donker rode bakstenen met zwarte dakpannen. Op de terp ligt 
tevens een parkeerterrein, met een functie voor kerk en 
dorpshuis. Ter hoogte van de brug is een kleine aanlegplaats 
gecreëerd voor kano's en vergelijkbare kleine schepen. Achter 
het dorpshuis staat de enige boerderij in het dorp die nog als 
zodanig functioneert. 
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog 
steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het traditioneel 
ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historische bebouwingskenmerken. Ingrijpende 
ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar wel zullen in 
de komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen 

uitgevoerd worden om de kwaliteit van de woningen op peil te 
houden.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het streven is om de bestaande 
kwaliteiten te respecteren en daar waar mogelijk te handhaven. 
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G e m e en t e   W û n s e r ad i e l  -  B 1 4 .  S ch e t t en s ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Zicht op de kerk 

 
Monumentale boerderij op 
terp 

 
Buurthuis in de voormalige 
school 

 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot open    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B15. Tjerkwerd, dorpskern  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Tjerkwerd is een terpdorp met een radiale structuur, ontstaan in 
de middeleeuwen. De kern is gelegen in het noordelijk deel van 
het huidige dorp rondom de Hervormde kerk. Kenmerkend is de 
kleinschaligheid en kronkelende wegenpatroon. Het dorp heeft 
hierdoor een bijzondere uitstraling. 
De woningen zijn kleinschalig, pittoresk, om de kerk heen 
gebouwd. Aan de achterzijde van de kerk zijn enkele nieuwbouwwoningen geplaatst (jaren ‘50/’60). De houten 
schuurtjes staan praktisch op de begraafplaats van de kerk.  
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e eeuw. 
Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog 
steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het traditioneel 
ambachtelijke bebouwingsbeeld. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historische bebouwingskenmerken. Ingrijpende 
ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar wel zullen in 
de komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen 
uitgevoerd worden om de kwaliteit van de woningen op peil te 
houden.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het streven is om de bestaande 
kwaliteiten te respecteren en daar waar mogelijk te handhaven. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 1 5 .  T j e r k w er d ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Nauwe straatjes en intieme 
sfeer 

 
Nieuwbouw aan de terprand 

 
Oud en nieuw naast elkaar 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn    

Halfgesloten tot open; in centrum deels gesloten    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling     

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B16. Witmarsum, Dorpskern  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Witmarsum is een terpdorp gelegen op een kwelderwal van de 
Marne-slenk in een rij van terpen. Ter plaatse van Witmarsum 
werd de kwelderwal doorsneden door een aantal kreken. Eén 
kreek bestaat nog in de vorm van de Witmarsumervaart. De 
vaart kruist de Arumerweg/Kerkplein/Van Aylvaweg vlakbij de 
terp. 
De terp had met de komst van de dijken zijn functie als 
geconcentreerde bouwplaats verloren, waardoor het dorp zich 
langs de vaar- en uitvalswegen verder kon ontwikkelen. De 
Molenweg en de Witmarsumervaart hebben hun oorspronkelijke 
schaal en beloop. De oude bebouwing ten noorden van de kerk 
op de terp is grotendeels verdwenen. 
De omgeving van de kerk en Kaatsplein vormen het historische 
hart van Witmarsum met nog vele kenmerken van de vroegere 
bouwwijzen, straatinrichtingen en groenbeplantingen. Er is hier 
sprake van een menging van de woon- en winkelfunctie. 
Woningen en winkels staan vaak pal naast elkaar, soms 
gescheiden door een smalle steeg.  
De bebouwing bestaat voornamelijk uit panden met één 
bouwlaag en duidelijke kap. Een enkele maal komt bebouwing in 
twee bouwlagen met kap voor. De plaatsing in de 
voorgevelrooilijn is bepalend voor de schaal van de buitenruimte. 
De kerk en de daarom heen liggende groene ruimte van de 
begraafplaats vormen een bijzonder element in het centrum. 
Een tweede opvallend gegeven is het complex Van Aylvastate. 
Dit bejaarden- en dienstencentrum neemt door de vormgeving 
(meerlagenbouw) en de oriëntatie op de nieuwbouwwijk de Dôle 
ten zuiden van Witmarsum een wat aparte plaats in de 
ruimtelijke structuur.  
Een ander opvallend gegeven in het centrum van Witmarsum 
betreft het gebouwencomplex van de firma Hogenhuis. Dit 

complex toont de duidelijke relatie met de agrarische sector en 
heeft markante kwaliteiten in zich. 
 
 
Ook de inrichting van de erven en de openbare ruimte draagt bij 
aan de bijzondere kwaliteiten van het dorpscentrum. Belangrijk is 
onder meer de aanwezigheid van het kerkhof met de omringende 
muur, haag- en boombeplanting en de nabijheid van het water 
sfeerbepalend voor de omgeving.  
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent een 
aantal karakteristieke historische bebouwingskenmerken. 
Voor het gebied van het bedrijventerrein van firma Hogenhuis 
worden in de toekomst ontwikkelingen verwacht, die samengaan 
met een functiewisseling van het gebied. De verwachting is dat 
dit gebied een woonbestemming krijgt. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. De inzet is hier in hoofdzaak gericht 
op het respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
Veranderingen en vernieuwingen dienen derhalve zorgvuldig te 
worden ingepast. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 1 6 .  W i tm ar su m ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Richting Kerkplein 

 
Aaneengesloten bebouwing  

 
Afwijkende functie en 
vormgeving  

 
Woningbouw langs 
Pingjumerweg 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn    

Gesloten tot halfgesloten    

Gebouwen staan haaks op of evenwijdig aan de weg; De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel geörienteerd op de 
openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk en de Van Aylvastate) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw    

    

Hoofdvorm    

Eén tot twee (afhankelijk van het bestemmingsplan) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen:gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn sterk vormgegeven 

   

Bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving    

    

Diversen    

Bedrijfsgebouwen langs Pingjumerstraat en de Van Aylvaweg    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B17. Wons, dorpskern 
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Wons is een terpdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen. De 
terp is deels afgegraven. 
 
De achtkantige kerk op de terp is een gezichtsbepalend element 
in het dorp. Rondom de terp staan diverse (karakteristieke) 
panden waaronder een voormalige school, (voormalige) winkels, 
woonhuizen en boerderijen. Noemenswaardig zijn ook de twee 
kleine woningen aan het begin van de Terpweg; gebouwd rond 
de eeuwwisseling. Eveneens uit die tijd stamt de kleine boerderij 
aan het Oude Schoolpad; de fraaie voorgevel aan de 
zuidwestzijde van de boerderijwoning is met meerdere kleuren 
bakstenen opgetrokken. 
 
Kenmerkend in de structuur van Wons is het uitermate groene 
karakter en de vele open plekken. Het groen loopt als een as 
door het dorp van de noordwestzijde naar de zuidoostzijde. Een 
zone met achtereenvolgens: het open gebied ten westen van de 
terp, de terp, het ingesloten voormalige agrarische binnengebied 
en het speelveld aan de Weersterweg. Opmerkelijk zijn de veel 
voorkomende hagen, die fungeren als perceelsafscheiding en als 
begeleiding van de wegenstructuur. Niet altijd even mooi zijn de 
schuttingen en hekwerken als erfafscheiding. Hagen bij het 
speelveld en rond het kerkhof zijn fraaie voorbeelden van hoe het 
ook kan. 
 
Samenvattend: het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een 
overwegend traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e 
eeuw. Incidenteel komen andere bouwstijlen of kenmerken van 
bouwstijlen voor. Gedurende de jaren zijn bij veel panden 
veranderingen aangebracht.  Deze ontwikkelingen gaan nog 
steeds door en vormen een lichte bedreiging voor het traditioneel 
ambachtelijke bebouwingsbeeld. 

 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historische bebouwingskenmerken. Ingrijpende 
ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar wel zullen in 
de komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen 
uitgevoerd worden om de kwaliteit van de woningen op peil te 
houden.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het streven is om de bestaande 
kwaliteiten te respecteren en daar waar mogelijk te handhaven. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 1 7 .  W o n s ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Achtkantige kerk in het 
centrum 

 
Diversiteit maar dorpse sfeer 

Karakterstieke architectuur 

Meer vrijstaand aan de randen 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot open    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (bijv. plint, gevelopbouw, daklijsten e. d.)    

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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B18. Zurich, dorpskern  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Zurich is een terpdorp gelegen op de zuidelijke kwelderwal van 
de Marneslenk. Het dorp is ontstaan in de vroege middeleeuwen 
en ligt ten westen van Witmarsum aan de Waddenzeekust. Een 
deel van de terp is afgegraven. De terp is nog goed zichtbaar in 
de buurt van de kerk. Gerelateerd aan de terpstructuur is er een 
aantal radiale wegen die naar de kerk toelopen, zoals de 
Schoolstraat, de Kerkstraat en in mindere mate de 
Fabrieksstraat. De grond van de terp is waarschijnlijk gebruikt 
voor de aanleg van de dijk. De dijk is een bepalend gegeven voor 
Zurich. Opvallend genoeg loopt de dijk niet als een eenduidige 
structuurlijn door maar maakt hier een opvallende knik. In ieder 
geval is deze situatie regelmatig kwetsbaar gebleken. Op basis 
van plannen uit 1594 van de Portugees Caspar de Robles werd 
gewerkt aan een nieuwe zeedijk. De grond benodigd voor de 
aanleg van de verschillende dijken werd gehaald uit zogenaamde 
putten. Mogelijk werd ook de dorpsterp voor dit doel afgegraven. 
De huidige zeedijk is diverse malen aangepast en verhoogd. 
 
Het dijklichaam vormde een belangrijk infrastructureel element 
doordat het gebruikt werd als weg tussen de verschillende 
dorpen. Mogelijk werd hiervoor aanvankelijk de kruin van de dijk 
gebruikt maar na verloop van jaren werd de doorgaande weg aan 
de voet van de dijk gebracht. Deze weg, de Caspar de Roblesdyk, 
zorgt voor verbinding richting Makkum en Harlingen. 
Naast de (slaper)dijk werd in de 18e eeuw de Dijkvaart gegraven 
die dienst heeft gedaan als vaarverbinding tussen de 
verschillende dorpen. Ook de Gooiumer Vaart was als 
vaarverbinding van betekenis. 
 
De meest ingrijpende wijziging op infrastructureel gebied kwam 
als gevolg van de aanleg van de afsluitdijk (1932). Het verkeer 
komen vanaf of gaand in de richting van Leeuwarden ging 
aanvankelijk over de Caspar de Roblesdyk.  

 
De groei van het aantal verkeersbewegingen en het daarmee 
gepaard gaande gevaar, leidde tot de aanleg van een nieuwe 
weg: de A31/N31. Deze weg, die bij Zurich als vierbaans weg 
over de afsluitdijk voert, zorgt voor ontlasting van het dorp. 
Tegelijkertijd is Zurich hierdoor in een wat geïsoleerde ligging 
terecht gekomen en ondervindt het dorp geluidshinder van de 
autoweg 
 
De kleinschaligheid van Zurich wordt geaccentueerd met een 
informele inrichting van de openbare ruimte. Woonstraten zijn 
veelal in klinkers en op enkele locaties zijn pleinachtige ruimten 
aangebracht (met parkeerplekken en enig groen). Bij de meeste 
straten is sprake van een geleidelijke overgang naar het 
particuliere erf door middel van groene bermstroken of 
aanstratingen. De woningen hebben overwegend één bouwlaag 
met kap. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historische bebouwingskenmerken. Ingrijpende 
ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar wel zullen in 
de komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen 
uitgevoerd worden om de kwaliteit van de woningen op peil te 
houden.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het streven is om de bestaande 
kwaliteiten te respecteren en daar waar mogelijk te handhaven. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  B 1 8 .  Z u r ch ,  d o r p s k e r n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Centrum vanaf de dijk 

 
Kerkstraat met dorpse sfeer 

 
Schoolstraat  

 
Hergebruik oud bedrijfspand 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Halfgesloten tot open    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de kerk) 
nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten 
e.d.); 

   

Traditionele hoofdopzet    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een 
zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden 

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in ambachtelijk traditionele details; de detaillering van gevelopeningen en/of daklijste n 
zijn zorgvuldig vormgegeven. 

   

(Agrarische) bijgebouwen kunnen eenvoudiger maar blijven afgestemd op de omgeving     

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren  van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerk en    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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C. Dorpsl int  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

De groeiende betekenis van de infrastructurele patronen (vaarten 
en wegen) leidde in veel dorpen tot een geleidelijk aanwas van 
gebouwen. Deze ontwikkeling was goed merkbaar in de tweede 
helft van de 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw.  
De gebouwen zijn overwegend sterk gerelateerd aan het beloop 
van de vaarten en wegen. Opvallend is dat de 
bebouwingsdichtheid nabij het centrum veelal hoog is en naar de 
randen toe afneemt. Dit gegeven maakt het in sommige situaties 
ook lastig om een harde scheidslijn aan te brengen tussen 
dorpskern en dorpslint. Dit blijkt onder meer bij Burgwerd en 
Parrega een lastig gegeven. (Overigens is dat wat betreft het 
benoemen van de criteria niet erg omdat de inzet voor de 
welstandstoets niet essentieel anders is.) 
 
De bebouwingsstructuur wordt in hoofdlijnen bepaald door 
kleinschalige woonhuizen van één tot twee bouwlagen met kap. 
Langs sommige linten zijn ook bedrijven en voorzieningen 
opgenomen in het lint. 
 
Het bebouwingsbeeld is afwisselend. Dominant is het beeld van 
relatief eenvoudige woningen in een ambachtelijk-traditionele 
stijl uit de 19e en 20e eeuw. Daarnaast zijn op diverse plaatsen 
woningen van rond 1930 gerealiseerd en komen incidenteel 
woningen uit de na-oorlogse periode voor. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf.  
Voor het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. Wel mag verwacht worden dat de woningen op 
onderdelen aangepast en/of verbouwd zullen worden. 
 

W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt op het handhaven en 
respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  C .  D o r p s l i n t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re   Iv   

 
Burgwerd, 19e eeuws lint 

 
Arum: diversiteit in het lint 

 
Wons: modern in het lint 

 
Witmarsum: ook voorzieningen 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn     

Gebouwen staan haaks op of evenwijdig aan de weg;     

De bouwwerken zijn met de (representatieve) voorgevel georiënteerd op de openbare weg.     

Bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw en/of zijn ondergeschikt     

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is eenvoudig tot samengesteld    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, daklijsten e.d.)     

Overwegend traditionele hoofdopzet (de diversiteit in het zuiden is groter)     

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen; bij verbouw dient een zorgvuldige 
afstemming op bestaande plaats te vinden  

   

Traditionele kleurstellingen overheersen. Middentoon    

Het noorden kent een traditionele detaillering, het zuidelijke lint is deels recenter gebouwd (na- oorlogs) en kent daarbij 
behorende detaillering 

   

Bijgebouwen zijn eenvoudig en ondergeschikt vormgegeven    

    

Diversen    

Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerke n    

Zie ook objectgerichte criteria.    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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D1. Arum, representatief dorpsl int  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

De betekenis van de doorgaande weg van Bolsward naar 
Harlingen nam toe in de 19e eeuw. De straat werd rond 1860 
voorzien van een verharding. In aansluiting op het bestaande 
bebouwingspatroon vond een verdere uitbreiding plaats langs de 
weg. Deze ontwikkeling heeft tot ver in de 20e eeuw door kunnen 
gaan.  
Langs de Sytzemaweg is vooral een tweezijdige bebouwing tot 
stand gekomen. Voor dit gebiedsdeel heeft dat geleid tot een 
bebouwing met een representatief karakter.  
 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door overwegend vrijstaande 
en royale woonhuizen en een boerderij. De bebouwing kent 
overwegend een rijke detaillering. Naast eind 19e eeuwse 
bebouwing zijn er ook diverse beeldbepalende panden uit de 
eerste helft van de 20e eeuw. Meer recente invulling schikken 
zich redelijk eenvoudig in dit beeld. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf. De 
overwegend vrijstaande bebouwing kent een sterke tot rijke 
detaillering. 
Voor het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. Wel mag verwacht worden dat de woningen op 
onderdelen aangepast en/of verbouwd zullen worden. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt op het handhaven en 
respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  D 1 .  A r u m ,  r e p r e s e n ta t i e f  d o r p s l i n t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Horeca-voorziening met rijke 
uitstraling 

 
Vroeg 20e eeuwse bebouwing 
met sterke uitstraling 

 
Boerderij met royaal erf. Links 
een ingepaste nieuwe woning  

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn. De rooilijn verspringt.     

Vrijstaande tot dubbele woonhuizen op royale erven    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de herberg 
en boerderij) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw en/of zijn ondergeschikt     

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet. Afwijkingen zijn sterk in opbouw    

De massa-opbouw is krachtig en kent een individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Gevelcomposities zijn evenwichtig maar hoeven niet altijd symmetrisch te worden uitgevoerd     

Verticaliteit met overwegend horizontale accentlijnen    

Nieuwe invullingen hebben allure    

    

Opmaak    

Materiaalgebruik is overwegend traditioneel    

Traditionele kleurstellingen overheersen    

De detaillering van gevelopeningen, daklijsten e.d. is  zorgvuldig en rijk vormgegeven    

Bijgebouwen zijn eenvoudig en ondergeschikt vormgegeven    

    

Diversen    

Representatieve tuinen    

Zie ook objectgerichte criteria.    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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D2. Makkum, representatief dorpsl int  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

De uitbreiding heeft plaatsgevonden in zuidoostelijke richting. In 
de loop der tijd zijn op zeer ruime kavels uitgegeven waarop 
royale vrijstaande woningen zijn gebouwd. Van een echte 
dorpsuitbreiding, zoals we die nu kennen, was toen nog geen 
sprake. Er was een vrij natuurlijke groei vanuit het 
dorpscentrum.  
 
De woonfunctie overheerst maar incidenteel zijn er andere 
functies aanwezig, zoals een bank. De bebouwing dateert in 
hoofdlijnen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf en kent 
vele historische bebouwingskenmerken.  
Voor het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt op handhaven en 
respecteren van de bestaande kwaliteiten.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  D 2 .  M a k k u m ,  r ep r e s en ta t i e f  d o r p s l i n t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Royale huizen met ruime 
tuinen 

 

 
Vroeg 20e eeuwse bebouwing 
met sterke uitstraling 

 

 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn. De rooilijn verspringt.     

Vrijstaande tot dubbele woonhuizen op royale erven    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de herberg 
en boerderij) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw en/of zijn ondergeschikt     

    

Hoofdvorm    

Eén dan wel twee (indien het bestemmingsplan dit toelaat) bouwlagen met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan 
afwijken 

   

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet. Afwijkingen zijn sterk in opbouw    

De massa-opbouw is krachtig en kent een individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Gevelcomposities zijn evenwichtig maar hoeven niet altijd symmetrisch te worden uitgevoerd     

Verticaliteit met overwegend horizontale accentlijnen    

Nieuwe invullingen hebben allure    

    

Opmaak    

Materiaalgebruik is overwegend traditioneel    

Traditionele kleurstellingen overheersen    

De detaillering van gevelopeningen, daklijsten e.d. is  zorgvuldig en rijk vormgegeven    

Bijgebouwen zijn eenvoudig en ondergeschikt vormgegeven    

    

Diversen    

Representatieve tuinen    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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D3. Witmarsum, representatief dorpsl int  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

De Van Aylvaweg vormt de westelijke entree van Witmarsum. 
Langs deze weg zijn in de loop der tijd op zeer ruime kavels vaak 
forse en fraaie woningen gebouwd. Van een echte 
dorpsuitbreiding, zoals we die nu kennen, kon toen nog niet 
worden gesproken. Er was sprake van een vrij natuurlijke groei 
van het dorp, waarbij woningen, winkels en bedrijven min of 
meer één voor één aan het dorp zijn toegevoegd. De woonfunctie 
is hier dominant, maar incidenteel zijn ook andere functies 
aanwezig zoals een architectenbureau.  
 
Ook de inrichting van de erven en de openbare ruimte draagt bij 
aan de bijzondere kwaliteiten van het dorpslint. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is in structuur nog grotendeels gaaf. De 
overwegend vrijstaande bebouwing kent een sterke tot rijke 
detaillering. 
Voor het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht. Wel mag verwacht worden dat de woningen op 
onderdelen aangepast en/of verbouwd zullen worden. 
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt op het handhaven en 
respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  D 3 .  W i tm ar su m ,  r e p r e s en t a t i e f  d o r p s l i n t  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Vroeg 20e eeuwse bebouwing 
met sterke uitstraling 

 
Royale erven en woningen  

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn. De rooilijn verspringt.     

Vrijstaande tot dubbele woonhuizen op royale erven    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies (zoals de herberg 
en boerderij) nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

Bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw en/of zijn ondergeschikt     

    

Hoofdvorm    

Overwegend één bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet. Afwijkingen zijn sterk in opbouw    

De massa-opbouw is krachtig en kent een individuele uitstraling    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Gevelcomposities zijn evenwichtig maar hoeven niet altijd symmetrisch te worden uitgevoerd     

Verticaliteit met overwegend horizontale accentlijnen    

Nieuwe invullingen hebben allure    

    

Opmaak    

Materiaalgebruik is overwegend traditioneel    

Traditionele kleurstellingen overheersen    

De detaillering van gevelopeningen, daklijsten e.d. is  zorgvuldig en rijk vormgegeven    

Bijgebouwen zijn eenvoudig en ondergeschikt vormgegeven    

    

Diversen    

Representatieve tuinen    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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E. Voor-oorlogse uitbreidingen 
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

In de grotere dorpen is aan het eind van de 19e eeuw een min of 
meer planmatige uitbreiding tot stand gekomen die niet direct 
gekoppeld werd aan het infrastructurele patroon.  
 
Aanvankelijk, zoals in Witmarsum aan het Verlengde Oostend en 
de Mauritsstraat, betrof het vooral particuliere bouw waarbij de 
woningen weliswaar een sterke verwantschap tonen maar toch 
een individueel karakter dragen. Een straat als de Mauritsstraat 
heeft vanwege de kleinschaligheid en de aanplant van leilindes 
een geheel eigen karakter. 
 
Geleidelijk aan verschuift accent naar een sterkere planmatige 
bouw zoals blijkt uit de woningen aan de Schoolstraat in 
Witmarsum. In Makkum is dat duidelijk te zien aan de 
woningbouw aan de Leerlooierstraat en de Doniastraat. Het gaat 
hier ook om voorbeelden van vroege sociale woningbouw. In 
aansluiting op de genoemde straten in Makkum zijn enkele 
jongere na-oorlogse woningbouwprojecten op gang gekomen 
(aan de Gedempte Putten). Hoewel deze woningen in een 
duidelijk andere architectuur zijn gebouwd, sluit het in 
stedenbouwkundige zin goed aan bij de oudere straten. 
Ditzelfde geldt ook voor de woningbouw aan de Julianastraat in 
Arum. Daar dateert één straatwand uit de periode rond 1940 en 
de andere straatwand is van na de Tweede Wereldoorlog en 
schikt zich in de bestaande stedenbouwkundige structuur. 
 
 
 
 
 
 

Samenvattend wordt het bebouwingsbeeld bepaald door 
individuele tot seriematige woonbebouwing met een overwegend 
kleinschalig karakter. Het vorm- en materiaalgebruik is veelal per 
cluster verwant en varieert van ambachtelijk-traditioneel tot een 
traditionalistische baksteen- architectuur.  
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied is nog grotendeels gaaf en kent historische 
bebouwingskenmerken.  
Voor het gebied worden geen opvallende ontwikkelingen 
verwacht.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt op handhaven en 
respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  E .  V o o r - o o r l o g s e  u i t b r e i d i n g en  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Witmarsum: Mauritsstraat 

 
Makkum: Leerlooiersstraat 

 
Arum: Julianalaan 

 
Arum: na-oorlogse aanvulling 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in de rooilijn    

Afwisseling tussen vrijstaand en gekoppeld per cluster    

De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel georiënteerd op de openbare weg en liggen haaks op of evenwijdig aan 
de weg  

   

Bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw en/of zijn ondergeschikt     

    

Hoofdvorm    

Overwegend één bouwlaag met duidelijke kap; jongere invullingen kunnen afwijken (bijvoorbeeld twee bouwlagen)     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet. Afwijkingen zijn sterk in opbouw    

De massa-opbouw is overwegend eenvoudig met kleine onderlinge verschillen    

De gebouwen zijn kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke) traditionele architectuur     

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Gevelcomposities zijn evenwichtig maar hoeven niet altijd symmetrisch te worden uitgevoerd     

Verticaliteit met overwegend horizontale accentlijnen    

Traditionele indeling    

    

Opmaak    

Hoofdgebouwen: gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter en daken zijn voorzien van (gebakken) pannen     

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Aandacht voor onderlinge verschillen in detaillering bij individuele panden en samenhang in detaillering bij repeterende panden     

Bijgebouwen zijn eenvoudig en ondergeschikt vormgegeven    

    

Diversen    

Eenvoudige tuinen    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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F1. Nieuwbouw, gemengd 
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Binnen de diverse dorpen zijn op één of enkele locaties 
uitbreidingswijken gerealiseerd die volgens een planmatige opzet 
tot stand zijn gekomen. Deze ontwikkeling begon in de na-
oorlogse jaren. De hier bedoelde gebieden laten veelal een mix 
zien van seriematige en individuele bebouwing.  
 
De eerste woningbouw is veelal in een seriematige opzet 
uitgevoerd (bouwstroom-periode). Wel zijn er verschillende 
woningtypen. Bijvoorbeeld rijtjes-woningen van twee bouwlagen 
met kap, twee-onder-één kap woningen, bejaardenwoningen. Het 
resultaat is een enigszins gevarieerd beeld van clustergewijze bebouwing uit de jaren ‘60/’70.  
Van meer recente periode en vooral aan de randen van het dorp 
komen vrijstaande of dubbele woningen voor. Deze kennen 
vrijwel allemaal een vrij traditionele hoofdvorm (één bouwlaag 
met duidelijk kap) maar hebben een individuele detaillering.  
Binnen deze uitbreidingswijken komen in veel gevallen ook 
voorzieningen voor zoals een schoolgebouw en een sportveld met 
bijbehorende gebouwen.  
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied toont geen opvallende kwaliteiten.  
Ook worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
regulier welstandsgebied waarbij vooral het respecteren van de 
onderlinge samenhang centraal staat. Het incidenteel veranderen 
dient bij voorkeur respect te tonen voor de onderlinge 
samenhang.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  F 1 .  N i eu w b o u w ,  g em en g d  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie:  Ui    Re    Iv   

 
Kimswerd: Seriematig 

 
Arum: Individuele bebouwing, 
vrijstaande of dubbele 
woningen 

 

 
Zurich: vrijstaand of dubbel 

 
Schettens: vrijstaand 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Per cluster in rooilijn dan wel vrij    

Gesloten, halfgesloten tot vrijstaand    

Dwars of haaks; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken    

Aan- en uitbouwen/bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw en/of zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Eén of twee bouwlagen met overwegend duidelijke kap    

Vanuit symmetrische opzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig en repeterend; bijzondere functies zijn sterk en individueel    

De gebouwen zijn kantig opgezet     

    

    

Aanzichten    

Er is sprake van gerichtheid op de publieke ruimte    

De geleding is repeterend of vrij per cluster     

De compositie is onderling verwant en eenvoudig bij seriematige bouw; vrijstaande bouw of bijzondere functies zijn sterk 
individueel 

   

Aan- en uitbouwen/bijgebouwen zijn bij voorkeur meeontworpen of ondergeschikt     

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; accenten in andere materialen    

De detaillering is eenvoudig; bijzondere functies kennen een sterkere detaillering     

Traditionele tot moderne kleurstelling per cluster    

Bij seriematige bouw dient bij voorkeur de onderlinge samenhang gerespecteerd te blijven. Verbouw volgens principe van 
trendsetter 

   

Bijgebouwen zijn eenvoudig en ondergeschikt vormgegeven    

    

Diversen    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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F2. Nieuwbouw, seriematig  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Deze gebieden tonen zich als meer omvangrijke planmatige 
dorpsuitbreidingen met een sterk seriematige bouw.  
  
De stedenbouwkundige opzet van het gebied is overwegend 
bepalend. Duidelijke en ruime straten met goede 
groenvoorzieningen dragen bij tot een aangename 
woonomgeving. De architectuur is overwegend eenvoudig en per 
cluster in sterke samenhang. Incidenteel zijn nieuwe invullingen 
gerealiseerd. Met name de voorzieningen (scholen, 
sportaccommodaties, kantoren e.d.) zorgen voor een duidelijk 
accent in de wijk. 
 
Het repeterende aspect van de bebouwing en de sobere 
architectuur worden veelal als saai bestempeld maar geeft wel 
een grote mate van samenhang. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie. Het gebied toont geen opvallende kwaliteiten. Ook 
worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
regulier welstandsgebied waarbij vooral het respecteren van de 
onderlinge samenhang centraal staat. Incidentele veranderingen 
dienen bij voorkeur rekening te houden met de onderlinge 
samenhang.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  F 2 .  N i eu w b o u w ,  s e r i e m a t i g  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie:  Ui    Re    Iv   

 
Witmarsum: seniorenwoningen 

 
Makkum: seriebouw 

 

 
Makkum: twee-onder-één kap 

 

 

 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Per cluster in rooilijn dan wel vrij    

De onderlinge afstand is half gesloten tot vrijstaand    

Gebouwen staan dwars, haaks op of evenwijdig aan de weg; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken     

Bijgebouwen liggen hoofdzakelijk achter het hoofdgebouw    

    

Hoofdvorm    

Eén tot twee bouwlagen met kap overheerst    

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig en repeterend    

De gebouwen zijn kantig opgezet    

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt qua vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van gerichtheid op de publieke ruimte    

De geleding is repeterend bij seriematige bebouwing en individueel bij de vrijesector woningen     

De compositie is onderling verwant en eenvoudig    

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; accenten in andere materialen    

Eenvoudige detaillering met sterke samenhang per cluster      

De kleurstelling is overwegend traditioneel tot modern    

Onderlinge samenhang is belangrijk; bij voorkeur (ver)bouw volgens principe van trendsetter     

Bijgebouwen zijn eenvoudig en ondergeschikt vormgegeven    

    

Diversen    

    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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F3. nieuwbouw, individueel/projectmatig  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Bij enkele dorpen (vooral Witmarsum en Makkum) zijn 
grootschaliger uitbreidingen gerealiseerd met een sterk 
individuele bebouwing en/of een projectmatige benadering met 
een sterke architectonische uitstraling. Het gaat hier vooral om 
de wijken die in het laatste kwart van de 20e eeuw en het begin 
van deze eeuw zijn gerealiseerd. 
 
In de opzet van veel van deze wijken wordt getracht om de 
woningen die op hoeken liggen of een markante ligging krijgen 
extra te accentueren. Dit is onder meer nagestreefd via 
beeldkwaliteitsplannen (Makkum-noord).  
Het overheersende bebouwingsbeeld is te typeren als vrij 
traditioneel. Het betreft vrij veel vrijstaande of dubbele woningen 
in één bouwlaag met duidelijk kap. De woningen hebben een 
individuele detaillering. Soms is dat heel sober uitgevoerd maar 
in andere gevallen is sprake van een rijke detaillering.  
Bij de projectmatige bouw van meer recente periode wordt 
getracht om een duidelijke architectuur neer te zetten met eigen 
karakter.  
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de bestaande 
situatie.  
Het gebied toont geen opvallende kwaliteiten.  
Ook worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 
regulier welstandsgebied waarbij vooral het respecteren van de 
overwegend duidelijke architectuur.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  F 3 .  N i eu w b o u w ,  i n d i v i d u e e l / p r o j e c tm a t i g  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Makkum: individuele 
uitstraling 

 
Makkum: rand met 
projectbouw  

 
Witmarsum: hoofdopzet gelijk 

 
Andere vorm in de bocht 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Per cluster in rooilijn dan wel vrij    

Halfgesloten tot vrijstaand of bij projecten gesloten    

Dwars of haaks; benutten van stedenbouwkundige accenten (hoekligging e.d.)     

Aan- en uitbouwen/bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw en/of zijn ondergeschikt     

    

Hoofdvorm    

Eén of twee bouwlagen met overwegend duidelijke kap    

Vanuit symmetrische opzet tot vrije opzet    

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld     

De gebouwen zijn kantig opgezet     

    

Aanzichten    

Er is sprake van gerichtheid op de publieke ruimte    

De geleding is sterk individueel en of projectmatig    

De compositie is sterk individueel    

Aan- en uitbouwen/bijgebouwen zijn bij voorkeur meeontworpen of ondergeschikt    

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; accenten in andere materialen    

De detaillering is eenvoudig tot sterk    

Traditionele tot moderne kleurstelling per cluster    

Verbouw bij voorkeur in afstemming op indivuele kwaliteit van het gebouw    

Bijgebouwen zijn eenvoudig en ondergeschikt vormgegeven    

    

Diversen    

Zie ook objectgerichte criteria    

    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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G. Bedrijventerrein  
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Aanvankelijk was de bedrijvigheid binnen de dorpse bebouwing 
opgenomen. Het betrof overwegend kleinschalige en traditionele 
bedrijven. In de na-oorlogse periode was er echter sprake van 
schaalvergroting en groeide de behoefte aan ruimte. Bovendien 
speelde milieuaspecten een rol. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen werd aan de randen van de dorpen 
bedrijfslocaties gevonden. 
 
Bij de meeste dorpen is sprake van een duidelijk 
bedrijventerrein. Meestal betreft het relatief eenvoudige loodsen 
met een forse omvang en opvallende lichte kleuren. Sommige 
functies, zoals het garagebedrijf in Arum, hebben een opvallende 
uitstraling. Bij enkele bedrijven liggen de representatieve functies 
aan de voorzijde.  
 
Sommige bedrijventerreinen hebben een duidelijk representatief 
karakter verkregen. Dat blijkt onder meer uit een uitgesproken 
architectuur waarbij de representatieve functies zoals kantoor- en 
ontvangstruimten en de dienstwoningen, voor de bedrijfsloodsen 
geplaatst zijn. Dit is onder meer zichtbaar in Arum aan de Van 
Sytzemaweg en in Makkum (jachtbouwbedrijven). De gebouwen 
kennen een relatief sterke uitstraling. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. 
Gestreefd wordt naar verbetering van de landschappelijke 
inpassing. 
Het gebied toont geen bijzondere waarden. Wel kan gesteld 
worden dat het dorpsbeeld in veel gevallen negatief beïnvloed 
wordt door het gebruik van sterk opvallende materialen en 
kleuren.  
 

W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een regulier welstandsgebied waarbij vooral het respecteren van 
de onderlinge samenhang centraal staat.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  G .  B e d r i j v en t e r r e i n  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Arum: representatieve 
voorkant 

 
Arum: eenvoud  

 
Makkum  

 
Makkum: representatieve zijde 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Representatieve bedrijfsfuncties aan de weg; langs belangrijke ontsluitingswegen is dit een vereiste     

Opslag aan achterzijde is van belang    

    

Hoofdvorm    

Bij grote bouwvolumes zorgen voor geleding van massaopbouw     

Eenvoudige tot samengestelde bouwmassa’s voor dienstwoningen en of representatieve bedrijfsruimten; de bedrijfsloods is 
relatief eenvoudig 

   

De gebouwen zijn kantig opgezet    

    

Aanzichten    

Tenminste naar de straatzijde is sprake van een duidelijke geleding (bijvoorbeeld d.m.v. gevelopeningen en/of 
materiaaltoepassingen) 

   

Representatieve uitstraling vooral aan de voorzijde    

Onderling verwant en eenvoudig    

    

Opmaak    

Moderne materialen zijn mogelijk    

Zorgvuldig materiaalgebruik in aansluiting op de omgeving is van belang     

Moderne kleurstellingen kunnen; streven is om een opvallend kleurgebruik te voorkomen    

Detaillering: eenvoudig en bij de representatieve onderdelen eenvoudig tot sterk     

    

Diversen    

Zorgvuldige erfinrichting (vooral langs de dorpsrand) is van belang    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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H. Recreatie 
 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

In de loop van de 20e eeuw is een geleidelijke groei te bespeuren 
in de recreatieve sector. Met name in Makkum maar ook in 
Witmarsum is dit duidelijk waarneembaar. De aantrekkelijkheid 
de dorpen en de aanwezigheid van het IJsselmeer vormen prima 
omstandigheden voor verblijfsrecreatie.  
Was er aanvankelijk sprake van een bescheiden ontwikkeling met 
als resultaat kleinschalige vakantiehuisjes, in de tweede helft van 
de vorige eeuw kwam een geweldige groei los. En nu heeft Makkum met de “Holle Poarte”, het recreatievillapark “Makkumerstrand” en “Makkum in Zee” een stevig aandeel op de 
recreatiemarkt. Witmarsum heeft een recreatiegebied met 
zwembad en camping. Ook wordt daar It Fliet ontwikkeld 
waarvoor een beeldkwaliteitsplan is opgesteld. 
 
De recreatiegebieden bij Makkum zijn ruim opgezet en omvat 
verschillende sferen. Bij de inrichting is een sterke aandacht voor 
de infrastructuur en het groen. Duidelijk herkenbaar zijn de 
plekken waar recreatieondernemingen zijn gehuisvest. Deze 
gebouwen zijn veelal aan een pleinruimte gelegen en hebben een 
opvallende uitstraling. De omgeving van de wandelpier heeft de 
uitstraling van een boulevard. Sommige bouwwerken liggen erg zelfstandig en gedragen zich als een ‘paviljoen’ in de ruimte. 
Daarnaast zijn er diverse deelgebieden met recreatiewoningen 
(Makkumerstrand). Deze deelgebieden zijn planmatig opgezet en 
kennen een samenhangende bebouwing. Binnen het gebied is 
tevens een groot campingterrein.  
 
Het recreatiegebied bij Witmarsum ligt aan de zuidoost kant van 
het dorp en omvat onder meer een zwembad en een groot 
campingterrein. 
 
Bij beide gebieden komen ook stacaravans/chalets voor. 

B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op het beheer en de verdere 
ontwikkeling van de bestaande situatie.  
Bij het ontwerp is rekening gehouden met een duidelijke 
ontsluitingsstructuur en een goede inpassing van het groen. De 
projectmatige benadering voor de diverse deelgebieden is 
succesvol en leidt tot een samenhangend bebouwingsbeeld met 
op verschillende plekken een sterke vormgeving.  
Opvallende ontwikkelingen worden niet verwacht.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als 
een regulier welstandsgebied waarbij vooral het respecteren van 
de onderlinge samenhang centraal staat. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  H .  R e c r e a t i e  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie:   Ui    Re    Iv   

 
Winkels e.d. aan boulevard 

 
Sterke architectuur aan water 

 
Bijzonder plein met paviljoens 

 
Samenhang per cluster  

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Per cluster in rooilijn dan wel vrij    

Vrijstaand of per deelgebied meer gesloten (pleinvorming)     

Gebouwen staan per cluster in compositie ten opzichte van de weg; stacaravans/chalets zijn landschappelijk ingepast     

Bijgebouwen zijn ondergeschikt    

    

Hoofdvorm    

Overheersend: één bouwlaag al of niet met kap; bijzondere gebouwen vormen uitzondering     

De hoofdvorm is vrij maar kent samenhang per cluster; bijzondere functies/voorzieningen kunnen hiervan afwijken     

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld    

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt qua vormgeving    

    

Aanzichten    

Er is sprake van gerichtheid op de publieke ruimte en/of op het water; bijzonder functies/voorzieningen kunnen hiervan 
afwijken 

   

De geleding is repeterend bij seriematige bebouwing en individueel bij de bijzondere functies/voorzieningen    

De compositie is onderling verwant en eenvoudig tot sterk; bijzondere functies/voorzieningen hebben altijd sterke compositie     

    

Opmaak    

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter en zijn veelal voorzien van houtaccenten; bijzondere functies/voorzieningen 
kunnen afwijken  

   

De kleurtoon bestaat uit de middentoon tot licht    

De kleurstelling is overwegend traditioneel tot modern    

De detaillering is per cluster in samenhang en varieert van eenvoudig tot expressief    

Bijgebouwen zijn meeontworpen    

    

Diversen    

Aandacht voor inpassing in stedenbouwkundige structuur en/of groen    

Zie ook objectgerichte criteria    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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I .  Buitengebied 
 
G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Het buitengebied van de gemeente Wûnseradiel bestaat uit 

diverse landschappelijke eenheden. Het varieert van oude 

verkavelingspatronen die gerelateerd zijn aan het oude 

kwelderwallenlandschap tot relatief jonge inpolderingen. In 

landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht is het een rijk gebied. 

In ruimtelijk opzicht zijn alle verschillende landschappen nog 

steeds merkbaar. Ook de wijze waarop de bebouwing is 

gepositioneerd verklaard veel van dit landschap. Zo zijn op 

verschillende plekken kleine bebouwingsconcentraties te vinden 

die rondom een terp of enkele terpen zijn gebouwd (Hieslum en 

Arkum) terwijl in de Paregaasterpolder de boerderijen veel meer 

verspreid over het gebied liggen.  

In het buitengebied komen vanzelfsprekend veel boerderijen 

voor. Voor met name de historische boerderijbebouwing is een 

aparte set van criteria opgesteld. In zijn algemeenheid kan 

gesteld worden dat de boerderijbebouwing een sterk 

beeldbepalende invloed heeft in het open landschap van 

Wûnseradiel. De agrarische bedrijfsontwikkeling heeft de laatste 

decennia geleid tot diverse nieuwe bedrijfsgebouwen. Soms gaat 

het om compleet nieuwe bedrijven, een andere keer gaat het om 

een nieuwe loods. Op een aantal locaties is een 

glastuinbouwbedrijf opgericht. 

In het buitengebied liggen diverse burgerwoningen. Sommige 

daarvan zijn al decennia oud maar op een aantal plekken is vrij 

recent een nieuw huis gebouwd.  

 

Andersoortige bebouwingen in het buitengebied doen zich ook 

voor zoals de omgeving van knooppunt Zurich. Hier is een 

horeca-onderneming gevestigd maar is ook een concentratie van 

windturbines opgericht. Ten aanzien van laatstgenoemde geldt 

overigens dat in Wûnseradiel op diverse locaties solitaire turbines 

zijn geplaatst. Het beleid biedt overigens weinig ruimte voor 

uitbreiding van het aantal windturbines. 

Bijzonder is de aanwezigheid van diverse waterkerende dijken. 

Deze lenen zich niet voor bebouwing. Wel is er bij Breezanddijk 

sprake van enige bijzondere bebouwing en een eenvoudige 

camping.  

 

Tenslotte dient vermeld te worden dat zich in het buitengebied 

diverse kunstwerken voordoen in de vorm van bruggen, sluizen, 

gemalen en enkele oude windmolens. Ook voor deze objecten 

geldt dat deze in belangrijke mate het ruimtelijk beeld kunnen 

beïnvloeden.  

 

Het bebouwingsbeeld wordt overwegend bepaald door een 

overwegend traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e en 

begin 20e eeuw. Gedurende de tweede helft van de vorige eeuw 

zijn daar diverse jongere aanvullingen op gekomen. Deze 

ontwikkelingen gaan nog steeds door en vormen een lichte 

bedreiging voor het traditioneel ambachtelijke bebouwingsbeeld. 

 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is grotendeels gericht op beheer en versterking van de 

bestaande situatie. Het bebouwingsbeeld is in hoofdlijnen nog 

redelijk gaaf. Wel is merkbaar dat nieuwe invullingen het 

traditionele bebouwingsbeeld negatief beïnvloeden. 

Vernieuwingen dienen daarom goed en zorgvuldig te worden 
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ingepast. Ingrijpende ontwikkelingen worden niet direct 

verwacht, maar wel zullen in de komende decennia nog veel 

verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd worden. Verwacht 

mag worden dat het aantal agrarische bedrijven zal afnemen 

waardoor functiewijzigingen en bijkomende verbouwingen zich 

zullen aandienen. Tegelijkertijd mag verwacht worden dat de 

blijvende agrarische ondernemingen zullen blijven investeren in 

hun bedrijf (en dus ook blijven bouwen). 

 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied aangemerkt als een 

bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het 

handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  I .  B u i t en g e b i ed  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie:  Ui    Re    Iv  

 
Nieuwe vormen in het 
landschap 

 
Betere volumeopbouw en 
erfinrichting was mooier 
geweest 

 
Woonhuis meest 
representatief 

 
Arum: boerenerven  

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in het historisch gegroeide patroon    

Vrijstaand en bij (agrarische) bedrijven geconcentreerde bebouwing op het erf     

Gebouwen staan overwegend haaks op of evenwijdig aan de weg; De bouwwerken zijn met de representatieve voorgevel 
georiënteerd op de openbare weg; Bijzondere functies nemen een opvallende en dominante plaats in 

   

    

Hoofdvorm    

Overwegend één bouwlaag met duidelijke kap; bijzondere functies kunnen afwijken     

Over het algemeen een symmetrische hoofdopzet    

De massa-opbouw is overwegend enkelvoudig (bijvoorbeeld stelp of bedrijfsloods) tot samengesteld (kop-hals-romp)     

De gebouwen zijn kantig opgezet     

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

    

Aanzichten    

Het hoofdgebouw kent een duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (bijv. plint, gevelopbouw, daklijsten e. d.)    

Hoofdgebouw met traditionele hoofdopzet; (agrarische) bijgebouwen kunnen hiervan afwijken     

    

Opmaak    

Hoofdgebouw: gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen en/of riet; bij 
verbouw dient een zorgvuldige afstemming op bestaande plaats te vinden. (Agrarische) bijgebouwen kunnen hiervan afwijken  

   

Middentoon    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande)    

Bij bestaande bebouwing: aandacht voor ambachtelijk traditionele details     

Nieuwbouw kent een zorgvuldige detaillering van gevelopeningen en/of daklijsten; bij (agrarische) bijgebouwen blijft dit sober     

    

Diversen    

Streven naar respecteren en handhaven erfbeplantingen; nieuwe bedrijfsgebouwen vragen om goede landschappelijke inpassing     

Opslag van goederen bij voorkeur uit het zicht    

Zie ook objectgerichte criteria. Onder meer voor criteria ten behoeve van (voormalige) boerderijen     

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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1.1 Welstandscriteria voor specifieke bouwwerken 

 
T o e l i c h t i n g  

In deze paragraaf worden de objectgerichte welstandscriteria 
genoemd voor de bouwwerken die bijzonder specifiek en 
beeldbepalend zijn voor de gemeente Wûnseradiel  
 
V o o r  s o m m i g e  b o u w w e r k en  e e n  e i g e n  aan d a c h t  

Ook voor de specifieke bouwwerken is het vaststellen van het 
welstandsregime van belang. Het moet aansluiten bij het 
gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de gewenste 
ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat het objectgerichte beleid 
en het gebiedsgerichte beleid elkaar aanvullen.  
 
In theorie zijn, analoog aan de gebiedsgerichte benadering, voor 
de specifieke bouwwerken vier welstandsambities mogelijk:  
 
 door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen 

beschermde monumenten. De aangewezen beschermde 

monumenten zijn erkend als bouwwerken van groot algemeen 

belang en genieten een wettelijke bescherming. Alle ingrepen 

aan monumenten zijn omgevingvergunningplichtig, dus ook de 

zaken die elders vergunningsvrij zijn. De welstandsbeoordeling 

is gericht op het op hoog kwaliteitsniveau handhaven, 

herstellen en versterken van de historische karakteristieken 

van de gevel en de samenhang van het monument met zijn 

omgeving.  

 
 

 
 
 
 de bijzondere welstandsobjecten. De bijzondere 

welstandsobjecten vragen een specifieke welstandsbeoordeling 

omdat ze karakteristiek zijn voor het gebied en in hoge mate 

mede bepalend voor het aanzien van de gemeente. Het 

welstandstoezicht wordt gericht op het voorkomen van 

aantasting van de karakteristieken en het versterken van de 

bestaande en/of gewenste kwaliteit. Het kwaliteitsniveau van 

ingrepen aan deze bouwwerken moet hoog zijn.  

 de reguliere welstandsobjecten. Deze objecten vragen een 

specifieke welstandsbeoordeling omdat ze een eigen 

verschijningsvorm hebben en niet geheel te vatten zijn in de 

gebiedsgerichte beoordelingskaders. De welstandscriteria zijn 

gericht op de basiskwaliteiten van deze bouwwerken.  

 de welstandsvrije objecten. Voor deze objecten wordt het 

welstandstoezicht niet van toepassing verklaard. Hiervoor 

kunnen verschillende redenen zijn: bijvoorbeeld omdat er in 

het planbegeleidingstraject al voldoende garanties voor 

ruimtelijke kwaliteit zijn ingebouwd, of omdat het karakter van 

het object een welstandstoets, naar de mening van de 

gemeenteraad, overbodig maakt. 

 
U i t w er k i n g  

Voor de gemeente Wûnseradiel is een nadere welstandstoets 
nodig voor de volgende bebouwingscategorieën: 
 
 boerderijen; 
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 bijzonder stalvormen 

 mestvergistingsinstallaties 

 paardenbakken e.d. 

 windturbines/windturbineparken. 

 

Boerderijen 
 
 
O b j e c t b es c h r i j v i n g  

Verspreid over het gemeentelijk grondgebied komen, zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom, diverse historische 
boerderijen voor. Dat is niet verwonderlijk gezien het feit dat de 
agrarische functie van Wûnseradiel vanouds dominant is. 
Boerderijen zijn in sterke mate bepalend voor het ruimtelijk 
aanzien van de gemeente.  
 
Tegelijkertijd is het merkbaar dat de boerderijbebouwing steeds 
meer onder druk komt te staan. Zo blijkt dat de boerderijen die 
nog agrarisch in gebruik zijn, niet meer voldoen aan de eisen van 
deze tijd; nieuwe bedrijfsgebouwen worden bijgeplaatst en het 
oude bedrijfspand heeft dan vaak een ondergeschikte functie. 
Sommige boerderijen raken daardoor geleidelijk aan in verval.  
Daarnaast blijkt dat veel agrarische bedrijven zijn beëindigd. 
Deze panden lopen eveneens risico voor verval tenzij een 
gepaste herbestemming wordt gevonden. 
 
In Wûnseradiel komen vooral veel stelpboerderijen en kop-hals-
romp boerderijen voor. Er zijn ook varianten hierop zoals blijkt 
uit de monumentale boerderij Bongastate te Witmarsum.  
 
Door een set van aparte criteria te formuleren voor de 
boerderijen wordt getracht om eigenaren van boerderijen te 
helpen om respectvol met het gebouw om te gaan.  
 

Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend 
traditioneel ambachtelijke architectuur uit de 19e  en begin 20e 
eeuw. Op enkele plekken zijn ook oudere boerderijen aanwezig. 
 
 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is gericht op beheer en versterking van de bestaande 
situatie.  
Het bebouwingsbeeld is cultuurhistorisch waardevol en in 
hoofdlijnen nog redelijk gaaf.  
Ingrijpende ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar 
wel zullen in de komende decennia nog veel verbouwingen en 
aanpassingen uitgevoerd worden. Verwacht mag worden dat het 
aantal agrarische bedrijven zal afnemen waardoor 
functiewijzigingen en bijkomende verbouwingen zich zullen 
aandienen.  
 
W e l s t a n d sa m b i t i e  

De boerderijen komen vanwege hun bijzondere betekenis voor de 
gemeente Wûnseradiel in aanmerking voor een extra aandacht 
bij de planbeoordeling. De algemene lijn is gericht op het 
handhaven van de bestaande kwaliteiten. Bij nieuwe 
boerderijbouw ligt het accent op zorgvuldige inpassing in het 
landschap. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  O b j e c t t y p e :  B o er d er i j en  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv  

 
Kop-hals-romp in Schettens 

 
Stelp met gave hoofdvorm 

 
Arkum: boeren erven  

 
Bongastate te Witmarsum 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Hoofdgebouwen staan overwegend in het historisch gegroeide patroon    

Solitair woon-/ werkgebied binnen samenhangende functionele clusters    

Woongedeelte aan de zijde van de openbare (water-)weg ; bedrijfsdeel naar het bijbehorende land gericht    

Richting (doorgaans) loodrecht op de openbare (water-)weg, evenwijdig met verkavelingstructuur    

    

Hoofdvorm    

Kop-hals-romp: kop met steil zadeldak en hoge goot, hals en romp lage goot; romp met hoog en steil schilddak opge bouwd uit 
samenstel van enkelvoudige bouwmassa’s vanuit rechthoekige symmetrische grondvormen     

Stelpboerderij: woonhuis met hogere gevel(s) en goot, overige lage goot lijnen hoogopgaand schilddak enkelvoudige bouwmassa 
vanuit een rechthoekig grondplan 

   

Nieuwe boerderij: woning rijzig ten opzichte van bedrijfsgebouwen, dakhelling >25° opgebouwd uit (samenstel van) 
enkelvoudige bouwmassa’s vanuit rechthoekige symmetrische grondvormen  

   

Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving     

    

Aanzichten    

Het voorhuis kent een duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Historische boerderijen tonen duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals pli nt, 
gevelopbouw, daklijsten e.d.) 

   

Hoofdgebouw met traditionele gevelpositie; nieuwbouw toont evenwichtige gevelcompositie     

Dakkapellen beperken zich tot het woongedeelte     

    

Opmaak    

Historische boerderij: gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen en/of riet. 
Indien de boerderij geen monument is dan kunnen bedrijfsgedeelten ook met dakpanplaten of golfplaten mits zorgvuldige 
overgang ontstaat met het pannendak van het woonhuisgedeelte. 

   

Nieuwe boerderijen: woonhuis hoofdzakelijk in baksteen; bedrijfsgedeelte baksteen, hout, geprofileerde beplating, daken met 
gebakken pannen en geprofileerde beplating 

   

Kleur gevels historische boerderijen hoofdzakelijk rode en/of gele baksteen. Daken zwart/ donker getint/ rood (op 
bedrijfsgedeelte een ‘goedkopere’ kleur)    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande); bij nieuwbouw bedekte tinten     

Uitstraling van toegepaste materialen en detaillering neemt af van voorzijde naar achterzijde     

    

Diversen    

Aandacht voor inrichting en beplanting van het erf    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar.    
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Bijzondere stalvormen 
 

 
A l g em e e n  

In de afgelopen decennia is sprake geweest van een toenemende 
schaalvergroting van het agrarische landschap en van het 
boerenbedrijf. Ook zijn veranderingen in de bedrijfsvoering 
doorgevoerd. Daarom is het niet verwonderlijk dat er steeds 
vaker verzoeken binnenkomen voor bijzondere stalvormen. In 
deze notitie wordt ingegaan op stalvormen die onder 
voorwaarden acceptabel zijn binnen de gemeente Wûnseradiel: 
serrestallen en boogstallen.  Na een beschrijving volgt de inzet 
voor het welstandsbeleid.    
 
S e r r e s t a l l en  b i j  b o e r d er i j en  

 De serrestal is meestal opgebouwd uit meerdere ‘tunnels’. Deze 
hebben een rechthoekige plattegrond en een gebogen dakvorm. 
Meerdere tunnels vormen samen het totale bouwvolume dat zich 
kenmerkt door het omvangrijke grondoppervlak, de hoge gootlijn 
en het samengestelde dak. De stal kan in een later stadium 
worden uitgebreid door de tunnels te verlengen of door een extra 
tunnel toe te voegen. 
 

    
 
 
 

De basis van de serrestal wordt gevormd door een stalen frame 
dat als draagconstructie dienst doet. Voor de vlakvulling kunnen 
diverse materialen worden gebruikt. Het dak wordt dichtgezet 
met doek, terwijl de gevels veelal worden opgebouwd uit een 
betonnen keerwand met daarboven lichtdoorlatend materiaal 
(gaas of doek).  
 
Soms wordt een combinatie met damwandbekleding gemaakt. 
Omdat het materiaal van de topgevel vaak afwijkt van het 
onderliggende deel, ontstaat vaak een sterke tweedeling tussen 
het bovenste en onderste gedeelte van het gevelvlak. De 
serrestal heeft een functionele, doelmatige detaillering en een 
bedrijfsmatige uitstraling. 
 

   
 
Z a ag t an d s t a l  

Naast de serrestal (waarbij het dak in boogvorm wordt 
gerealiseerd) bestaat er de zaagtandstal. De vorm van het 
Zaagtand- of sheddak roept associaties op met industriële 
gebouwen. Vanwege deze industriële uitstraling acht de 
gemeente deze stalvorm niet wenselijk.   
 
 
B o o g s t a l l e n  b i j  b o e r d e r i j e n  
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De boogstal is een nieuw stalconcept in de veehouderij. Het 
wordt gekenmerkt door een kolomloze boogvormige 
overspanning van 25 tot maximaal 50 meter breed en een hoogte 
van 6 tot maximaal 12 meter. De boogstal is opgebouwd uit een 
onderbouw en een bovenbouw. Deze zijn onafhankelijk van 
elkaar te bouwen. De dakconstructie is ook toe te passen op een 
conventionele onderbouw. De bovenbouw is opgebouwd uit 
stalen vakwerkliggers, bekleed met windbreekgaas en waterdicht 
foliemateriaal.  
 

   
 
Er is veel keuze in kleur en materiaal van kap en kopgevels. De 
kopgevels kunnen eventueel ook naar binnen geplaatst worden 
om een overkapte buitenruimte te maken. 
 De boogstal is meestal opgebouwd uit meerdere ‘tunnels’. Deze 
hebben een rechthoekige plattegrond en een gebogen dakvorm. 
Meerdere tunnels vormen samen het totale bouwvolume dat zich 
kenmerkt door het omvangrijke grondoppervlak, de hoge gootlijn 
en het samengestelde dak. De stal kan in een later stadium 
worden uitgebreid door de tunnels te verlengen of door een extra 
tunnel toe te voegen. 
 
 
 
 
 
 

W a ar d er i n g  en  b e l e i d  

Serrestallen en boogstallen zijn vanwege hun grote afmetingen 
en opvallende hoofdvorm sterk beeldbepalend voor het ruimtelijk 
landschappelijke beeld. De uiterlijke verschijningsvorm sluit 
bovendien niet aan bij die van de traditionele 
bebouwingstypologie van het buitengebied. Vanwege het vaak 
grootschalige karakter, de afwijkende bouw- en dakvorm en het 
eigentijdse materiaalgebruik wijken ze sterk af van de 
gebiedseigen bebouwing en zal het onhaalbaar zijn hierop aan te 
sluiten. In de praktijk zijn deze stalvormen moeilijk inpasbaar.  
 
Voor wat betreft de welstandsbeoordeling geldt dat deze 
stalvormen niet getoetst kunnen worden aan de gebiedsgerichte 
criteria maar aan de volgende objectgerichte criteria.  
 
NB De huidige bestemmingsplannen laten deze bouwvormen niet 
zonder meer toe. In het geval van aanvragen zal daarom steeds 
een procedure gevolgd moeten worden. Dat levert per geval een 
afweging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  O b j e c t t y p e :  b i j z o n d er e  s t a l v o r m en  b i j  b o e r d er i j en  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   
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Ruimte Ui Re Iv 

Op het boerenerf    

Maakt onderdeel uit van een samenhangende bebouwingscluster     

Er moet geen rommelig erf ontstaan met allerlei bouwvormen: daarom niet als een toegevoegd (kleinschalig) element op het erf 
maar als hét nieuwe (vervangende) hoofdelement in de bedrijfsvoering  

   

    

Plaatsing    

Niet aangebouwd maar als zelfstandig gebouw    

Op een ondergeschikte locatie: dat wil zeggen achter de boerderij of de dienstwoning     

De hoofdrichting van de stal volgt de richting van de landschappelijke structuur of de richting van de bestaande boerderij; ( de 
hoofdrichting voor een serrestal in de richting van de langste zijde en die van een boogstal haaks op de boog) 

   

Er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing en dito terreininrichting     

    

Hoofdvorm    

Rechthoekige plattegrond met een duidelijke lange en korte zijde     

    

Aanzicht    

Gevels van de serrestal zijn in de hoofdrichting over de gehele lengte voorzien van horizontale gevelopeningen     

    

Opmaak    

Er worden zo weinig mogelijk verschillende gevelmaterialen gebruikt     

Er is sprake van een zorgvuldige detaillering     

Donker en ingetogen kleurgebruik. Geen lichtgekleurde, felgekleurde of glanzende materialen. Windbreekgaas, schermdoek, 
e.d. mogen wel in lichte tinten worden toegepast 

   

Kleur en materiaal gebruik zijn afgestemd op bestaande (grootschalige) stallen in de directe omgeving (mits deze voldoen aan 
de voornoemde criteria)  

   

Bij toepassing van transparante materialen: geen of weinig uitstraling van licht     

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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Mestvergist ingsinstal latie  
 
 
A l g em e e n  

De mestvergistingsinstallatie is een nieuw fenomeen op het 
Friese platteland. Deze relatief omvangrijke installaties hebben 
een eigen verschijningsvorm. De gebiedsgerichte criteria voor het 
buitengebied of de objectcriteria voor boerderijen bieden 
onvoldoende houvast bij de welstandsbeoordeling van deze 
bouwwerken. Na een beschrijving volgt de inzet voor het 
welstandsbeleid.    
 
O b j e c t b es c h r i j v i n g  

De meest voorkomende installaties bestaan doorgaans uit twee silo’s en een aantal secundaire elementen.  
 
De vergister is een betonnen silo met veelal een diameter van 15 
à 16 meter en een hoogte boven maaiveld van ca. 5 meter. Deze 
silo is geïsoleerd; de buitenkant is bekleed met groene stalen 
beplating in verticale damwandprofiel. Het dak is een kunststof, 
gasdicht membraan dat door de druk een bolle vorm aanneemt. 
 
De navergister is een grotere silo met een diameter van 23 tot 
28 meter en een hoogte boven maaiveld van eveneens circa 5 
meter.  De betonnen silo is niet geïsoleerd zodat de wanden een 
lichtgrijze kleur hebben. Het dak is een gespannen kap van PVC 
en heeft een afgeplatte kegelvorm. 
Van de secundaire elementen is de gasmotor de belangrijkste. 
Deze motor zet het biogas om in energie en is doorgaans 
ondergebracht in een zeecontainer.  
 
Installaties kunnen echter ook bestaan uit een groter aantal kleinere maar hogere silo’s.  
 

 

 

B e l e i d  

In algemene zin is het beleid gericht op het handhaven en 
respecteren van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied. De boerderijen zijn vanwege hun afmetingen en 
verschijningsvorm sterk bepalend voor het ruimtelijke beeld van 
het buitengebied.  
De intrede van de mestvergistingsinstallaties maakt deel uit van 
de ontwikkeling van schaalvergroting en uitbreiding van 
nevenactiviteiten van boerenbedrijven. Hoewel de ontwikkelingen 
in het buitengebied hoofdzakelijk in het bestemmingsplan worden 
geregeld, is het welstandsbeleid met name gericht op een 
evenwichtige afstemming van de installaties op de bestaande 
bebouwing en een goede inpassing op het erf. Een compacte 
opstelling van de bebouwing moet voorkomen dat het open 
gebied te zeer wordt versnipperd, terwijl een goede hiërarchie 
van de woon- en bedrijfsbebouwing moet zorgen voor een  
 
blijvende herkenbaarheid van de verschijningsvorm van het 
boerenbedrijf.  
 
Voor wat betreft de welstandsbeoordeling geldt dat deze 
bouwvorm niet getoetst kunnen worden aan de gebiedsgerichte 
criteria maar aan de volgende objectgerichte criteria.  
 
NB De huidige bestemmingsplannen laat deze functie niet zonder 
meer toe. In het geval van aanvragen zal daarom steeds een 
ontheffingsprocedure gevolgd moeten worden. Dat levert per 
geval een afweging.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  O b j e c t t y p e :  m e s t v e r g i s t i n g s i n s t a l l a t i e s  b i j  b o e r d er i j en  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte UI Re Iv 

Agrarisch gebied    

Installaties op boerenerf    

    

Plaatsing    

Er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing en dito terreininrichting     

Binnen al dan niet uit te breiden erfbeplanting     

Ondergeschikt, d.w.z. doorgaans achter de achtergevellijn van de oorspronkelijke boerderij, zo min mogelijk zichtbaar vanaf 
het openbaar domein 

   

Compacte opstelling, maakt deel uit van een evenwichtige compositie, mag niet tot verrommeling van het erf leiden     

    

Hoofdvorm    

Beperkt aantal primaire elementen (2 à 3). Dit om een te groot serie-effect en versnippering te vermijden    

Vormt onderdeel van een evenwichtige compositie van bedrijfsgebouwen    

Wandhoogte en diameter ondergeschikt in het silhouet van het boerenerf, e.e.a. in samenhang met overige bedrijfsbebouwing     

    

Opmaak    

Zowel de wanden als de kap in een gedekte kleur    

Geen glanzende materialen    

    

Diversen    

Een goed en gedetailleerd erfinrichtingsplan is nodig    

    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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Paardenbakken, paddocks, longeercirkels en trainingsmolens  
 
 
A l g em e e n  

Paardenbakken, paddocks, longeercirkels en trainingsmolens 
nemen in aantal toe en hebben daardoor (mede door hun 
verschijningsvorm) een steeds nadrukkelijkere impact op de 
ruimtelijke kwaliteit binnen een gemeente. Ze liggen verspreid in 
het buitengebied van de gemeente, maar worden ook in of nabij 
dorpen gerealiseerd.  
 
Paardenbakken kenmerken zich door een rechthoekige 
trainingsbodem van maximaal 800 m² met daaromheen een 
omheining. Paddocks zijn doorgaans eveneens rechthoekig en 
omheind en worden gebruikt voor het buiten stallen van paarden 
wanneer er geen wei aanwezig is of de wei (met name in de 
herfst en winter) onbegaanbaar is. Longeercirkels en 
trainingsmolens zijn rond, met een diameter van 15 tot 20 
meter. Ook deze trainingsfaciliteiten zijn omheind en hebben een 
trainingsbodem. Een trainingsbodem is doorgaans opgebouwd uit 
diverse zandlagen, maar kan ook worden bedekt met kunststof 
materialen of houtvezels. De omheiningen variëren van aarden 
wallen met begroeiing tot palen met linten of vangrails tot 
hekwerken van hout of kunststof. Om ook in de avonduren te 
kunnen trainen worden de trainingsfaciliteiten vaak omringd door 
(maximaal) vier lichtmasten aan één of meerdere zijden. 
 
Paardenbakken, paddocks, longeercirkels en trainingsmolens zijn 
vergunningplichtig wanneer ze door een houten omheining 
worden begrensd. Bovendien is ook de verlichting 
vergunningplichtig. 
 
 
 
 
O b j e c t b es c h r i j v i n g  

De trainingsfaciliteiten op het erf van een paardenhouderij hebben een ruimtelijke impact. In een toenemende ‘verpaarding’ 
van het Nederlandse landschap is het van belang om deze 
ontwikkelingen in goede banen te leiden. De welstandstoetsing 
ten aanzien van omheiningen en verlichting kan daarbij een 
belangrijke rol spelen  
 
B e l e i d  

De belangrijke ruimtelijke impact die de trainingsfaciliteiten op 
het paarden-erf in het landschap hebben, rechtvaardigt extra 
aandacht bij de planbeoordeling. De algemene lijn is het zo 
onopvallend mogelijk realiseren van deze trainingsfaciliteiten. De 
nadruk ligt derhalve op soberheid en zorgvuldige inpassing in het 
landschap.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  O b j e c t t y p e :  p aa r d en b a k k en ,  pa d d o ck s ,  l o n g e er c i r k e l s  en  t r a i n i n g s m o l en s  

Foto’s Gebiedskenmerken en criteria Algemene gebiedsintentie: Ui    Re    Iv   

 
Transparante omheining in 
donkere kleurstelling 

 
Hagen rond de omheining 

 

Plaatsing Ui Re Iv 

Op het erf (of direct aansluitend aan het erf) achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw    

    

Hoofdvorm    

Afrastering rechthoekig en direct de rijbaan omsluitend; in geval van longeercirkels en trainingsmolens is de afrastering ron d    

    

Aanzichten    

Afrastering is transparant; bij voorkeur palen om de drie meter en maximaal 2 dwarsliggers     

    

Opmaak    

Materiaal: afrastering van hout. Kunststof dwarsliggers zijn mogelijk evenals lint of koord indien strak gespannen. Reflecter ende 
materialen zijn niet toegestaan 

   

Kleur: afrastering en lichtmasten in donkere kleurstelling in afstemming op de direct omringende landschappelijke elementen. 
Felle, of opvallende kleuren zijn niet gewenst 

   

    

Diversen    

Streven naar inpassing van de trainingsfaciliteiten met hagen direct om de omheining     

    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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Windturbines/windturbineparken  
 
 
A l g em e e n  

Het al of niet kunnen bouwen van windturbines en 
windturbineparken is afhankelijk van de planologische 
mogelijkheden. Als daarin mogelijkheden geboden worden dan 
zal een plan ook op grond van de woningwet welstandshalve 
beoordeeld moeten worden. 
 
In de structuurvisie is ten aanzien van windenergie het volgende 
aangegeven: 
 
 “De gemeente streeft naar het versterken van de 

mogelijkheden voor windenergie met tegelijkertijd een 

versterking van het landschap. Dit wordt gerealiseerd door 

clustering van windmolens (in lijnopstelling vanaf bestaande 

A7 windmolencluster richting Kornwerderzand) en het saneren 

van bestaande solitaire windturbines en het bestaande 

windturbinepark Hiddum-Houw. Daarnaast wordt de realisatie 

van kleine windturbines toegestaan (conform het gemeentelijk 

beleid Kleine Windturbines).De gemeente biedt ook ruimte 

voor toepassingen van zonne-energie, biovergisting, 

aardwarmte en streeft naar de bouw van duurzame en 

energiezuinige woningen en gebouwen. De Afsluitdijk heeft 

potentie voor grootschalige duurzame energie-opwekking, 

zoals osmose, getijdenenergie e.d.”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op de structuurvisiekaart is concreet een gebied aangegeven als 
zoekgebied windenergie. Dit is het gebied rond de kop van de 
Afsluitdijk. Er wordt hier vooral gedacht aan een lijnopstelling 
van windturbines langs de A7. 
In de beleidsnotitie Kleine Windturbines 2008 wordt beleid 
geformuleerd voor turbines met een masthoogte van maximaal 
10 meter en een diameter van maximaal 2 meter. Het is de 
bedoeling dat het beleid wordt geïntegreerd in komende 
bestemmingsplanherzieningen. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen verticale turbines en horizontale turbines. Deze laatste 
windturbine heeft een horizontale draaias. 
 
 
Kleine windturbines worden in het buitengebied toegestaan bij de 
bestemmingen: Agrarische bedrijven, Bodemgebonden 
agrarische bedrijven en Agrarische hulpbedrijven, Agrarische 
loodsen, Nijverheidsbedrijven en Woonboerderijen. 
 
Vanwege deze beleidsinzet wordt de volgende categorieën 
onderscheiden:  
- kleine windturbines (tot 10 meter hoogte) 
- windturbineclusters. 
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Kleine windturbines  (tot 10 meter hoogte)  
 
 
A l g em e e n  

Windturbines zijn vergunningplichtige objecten met een eigen 
verschijningsvorm die vanuit welstand moeilijk beoordeelbaar 
zijn aan de hand van de criteria zoals die voor de overige 
bebouwing gehanteerd worden. Tegelijk zijn ook mini 
windturbines door hun omvang en het draaien van in het 
bijzonder hun wieken in de regel zeer nadrukkelijk aanwezig en 
daarmee sterk bepalend voor de ervaring van het directe 
omgevingsbeeld. 
 
O b j e c t b es c h r i j v i n g  

De verschijningsvorm van kleine windturbines varieert van zogenaamde ‘wokkelvormige’ turbines (roteren rond een 
doorgaande horizontaal gelegen, dan wel verticaal geplaatste as) 
tot de meer traditionele vorm van mast, rotor en mogelijk een 
gondel. Doel van een windturbine is het omzetten van 
windenergie in elektrische energie.  
 
O p s t e l l i n g e n  i n  h e t  l a nd s ch a p  

Een kleine windturbine zal opvallen in het omgevingsbeeld. Door 
plaatsing bij bebouwing (bijvoorbeeld een boerderij met forse 
stal) of een markant punt in het landschap voegt de kleine 
turbine zich veelal binnen het omgevingsbeeld. Plaatsing van 
meerdere kleine turbines dicht bij elkaar kan snel leiden tot een 
rommeligheid binnen de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van 
een bebouwingscluster. Om dit te voorkomen is een grotere 
onderlinge afstand en afstemming vereist. 
 
 
 
 
 
 

H o o fd v o r m ,  a an z i ch te n  en  o p m a a k  

In hoofdvorm, aanzichten en opmaak dienen de onderdelen van 
de kleine turbine ook in visueel opzicht op elkaar afgestemd te 
zijn. Daarnaast is vereist dat door vormgeving en materiaal- en 
kleurbepaling de turbine het bestaande (kleinschalige) 
omgevingsbeeld nadelig beïnvloedt, noch domineert. 
 
B e l e i d s i n t en t i e  

Vanwege de invloed op primair het directe omgevingsbeeld is een 
zorgvuldige situering en vormgeving van kleine windturbines 
vereist en een zorgvuldige afstemming op het omgevingsbeeld.  
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  O b j e c t t y p e :  k l e i n e  w i n d tu r b i n e s  ( t o t  1 0  m e t e r  h o o g t e )  

Foto’s Criteria Algemene beleidsintentie:  Ui    Re    Iv   

 
Voorbeeld horizontale 
windmolen 

 
Eenduidige wokkelvorm 

 
Kleine windturbine 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

Maximaal 1 per bedrijf of woonboerderij    

Aanvaardbaar ingepast op erf, duidelijk onderdeel van de bebouwing en zonder opoffering van bomen     

Wiekslag niet boven openbaar en/of vrij toegankelijk gebied    

Ondergeschikt en afgestemd op de erfinrichting en de bebouwing    

Bij bouwwerken hoger dan 6 m mag een horizontale turbine op het dak mits de totale hoogte van 10 meter niet wordt 
overschreden en het object tenminste 5 meter uit de dakrand staat.  

   

    

Hoofdvorm    

Zelfstandige vloeiende hoofdvorm    

Verticale windturbine: één mast en drie wieken dan wel eenduidige wokkelvorm    

Evenwichtige verhouding tussen masthoogte/ wiekdiameter en rotor/ as  (in de regel wieklengte niet meer dan 1/3 van de 
masthoogte)  

   

Overwegend rank     

Toevoegingen, aan- en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn sterk ondergeschikt (o.a. de trafokasten, trap  en ladder, 
windvaan, entree, zendinstallaties, reclame) 

   

    

Aanzichten    

Mast / wieken en rotor/ as zijn in maatvoering op elkaar afgestemd.    

Toevoegingen zoals naamsaanduidingen etc zijn ondergeschikt en onopvallend, geen toevoeging van verdere reclame -uitingen    

    

Opmaak    

Materiaal: metaal, kunststof     

Kleur: onopvallend (bij voorkeur mat-grijswit voor mast, rotorhuis en wieken)    

    

    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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Windturbineclusters  
 
 
A l g em e e n  

Windturbines zijn vergunningplichtige objecten met een eigen 
verschijningsvorm die als zodanig vanuit welstand moeilijk 
beoordeelbaar is aan de hand van de criteria zoals die voor de 
overige bebouwing gehanteerd worden. Tegelijk zijn windturbines 
door hun omvang en het draaien van in het bijzonder hun wieken 
in de regel zeer nadrukkelijk aanwezig en daarmee sterk 
bepalend voor de ervaring van het omgevingsbeeld. Voor 
windturbineclusters geldt voorstaande in verhevigde mate. 
 
O b j e c t b es c h r i j v i n g  

Een windturbinecluster is een samenhangende, complexgewijze 
opstelling van twee of meer windturbines met toebehoren. De 
windturbine bestaat uit een rotor, een gondel en een mast. Doel 
van een windturbine is het omzetten van windenergie in 
elektrische energie. 
 
O ps t e l l i n g en  i n  h e t  l a n d s ch a p  -  v e r w ev e n  o p s t e l l i n g en  

De windturbines maken tezamen met andere grote structuren en 
vormelementen deel uit van een geïntegreerde 
landschapsconfiguratie. Een goed voorbeeld hiervan is de 
windturbineopstelling bij de Flevocentrale. De turbines maken 
deel uit van een landschap met een elektriciteitscentrale, 
langgerekte bomenrijen, de zeedijk, hoogspanningsleidingen en wegen en dan op zo’n manier dat er ondanks het contrast tussen 
landschap en windturbines, een samenhangende ruimtelijke 
compositie is ontstaan. 
 
B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Vanwege de grote invloed op het omgevingsbeeld in ruimere zin 
is een zorgvuldige inbedding in de gebiedskarakteristiek en een 
zorgvuldige situering en vormgeving van windturbineclusters 
vereist. 
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G e m e en t e  W û n s e r a d i e l  -  O b j e c t t y p e :  w i n d t u r b i n e c lu s t e r s  

Foto’s Criteria Algemene beleidsintentie: Ui   Re   Iv   

 
Mat-grijswit valt nauwelijks op 

 

 
Lijnopstelling 

 

Plaatsing Ui Re Iv  

In de zones conform structuurvisie     

Op zich zelfstaand (vrij van andere bebouwing)    

Afgestemd op infrastructuur  en landschapsstructuur     

    

Hoofdvorm cluster    

Alle turbines zijn onderling identiek    

De turbines staan in een eenvoudig, alzijdig herkenbaar regelmatig patroon (in de regel een enkele lijn opstelling)      

Toevoegingen (bijv: bedieningsgebouwen, naamsaanduidingen, zendinstallaties) zijn sterk ondergeschikt en verstoren de 
structuur niet 

  
  

    

Hoofdvorm    

Zelfstandige vloeiende hoofdvorm    

Eén mast en drie wieken     

Rotorhuis relatief beperkt van omvang     

Overwegend rank     

Evenwichtige verhouding tussen masthoogte/ wiekdiameter (in de regel wieklengte niet meer dan 2/3 van de masthoogte)     

Toevoegingen, aan- en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn sterk ondergeschikt (o.a. de trafokasten, trap en ladder, 
wiindvaan, entree, zendinstallaties, reclame) 

   

    

Aanzichten    

Mast en wieken zijn in maatvoering op elkaar afgestemd    

Toevoegingen zoals deuren, naamsaanduidingen etc zijn ondergeschikt en onopvallend, geen verdere reclame -uitingen    

    

Opmaak    

Materiaal: metaal, beton, kunststof     

Kleur: onopvallend (bij voorkeur mat-grijswit voor mast, rotorhuis en wieken)    

Beleidsintentie: Ui - uitgangspunt; Re - respecteren en interpreteren; Iv - incidenteel veranderbaar. 
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Welstandscriteria voor kleine bouwplannen 

 
T o e l i c h t i n g  

In veruit de meeste gevallen komen mensen via de 
vergunningsaanvraag of in het voortraject daarvan 
met welstand in aanraking. Soms gaat het daarbij om 
relatief eenvoudige veel voorkomende bouwplannen. 
Ten behoeve van deze bouwplannen zijn zogenaamde 
sneltoetscriteria geformuleerd. Het gaat hier om 
objectieve welstandscriteria die de planindiener vooraf 
zoveel mogelijk duidelijkheid dient te geven. De 
sneltoetscriteria kunnen gezien worden als een 
verzameling standaardoplossingen die slechts in 
uitzonderlijke gevallen bezwaren zullen oproepen. 
Wanneer een bouwplan niet strijdig is met de 
sneltoetscriteria kan de vergunning in het algemeen 
binnen zeer korte termijn worden verleend. 
 
R e p r e s s i ev e  w e l s t a n d s to e t s i n g  

Indien het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate 
in strijd is met redelijke eisen van welstand kunnen 
burgemeester en wethouders degene die tot het 
opheffen van die bij eventueel aanwezige strijdigheid 
bevoegd is, aanschrijven om die strijdigheid op te 
heffen (behoudens in welstandsvrije gebieden en 
objecten). 
 
V e r w i j z i n g  n a a r  s n e l t o e t s c r i t e r i a   

Voor de concrete criteria wordt verwezen naar een aparte notitie met titel “sneltoetscriteria voor veel kleine bouwplannen”. Deze notitie zal nog worden 
afgestemd op de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en het daaraan gekoppelde 
Besluit omgevingsrecht (Bor). Middels deze verwijzing 
is een verankering geregeld in de welstandsnota. 
 

Wel is in dit document een set van sneltoetscriteria 
opgenomen voor reclame-ontwerpen. 
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Reclames 
 
B e s c h r i j v i n g  e n  u i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  

w e l s t an d sb e l e i d  

Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, 
een product of een dienst. Reclames op borden, 
lichtreclames en spandoeken of vlaggen vormen een 
belangrijk en beeldbepalend element van de openbare 
ruimte. In gebieden met commerciële functies zijn 
reclames op zijn plaats en verhogen ze de visuele 
aantrekkingskracht van de omgeving, hoewel daar een 
kritische grens aan verbonden is. In andere gebieden 
zijn (bepaalde) reclame-uitingen ongewenst.  
 
Voor het plaatsen van een op de grond staande 
reclamezuil is een vergunning vereist. Voor de overige 
reclame-uitingen binnen de bebouwde kom moet een 
vergunning worden aangevraagd in het kader van de 
gemeentelijke APV. Een welstandsbeoordeling maakt 
deel uit van deze vergunningprocedure. 
 
De hierna geformuleerde criteria zijn er op gericht om 
veelvoorkomende reclame-uitingen snel te kunnen 
beoordelen en eventueel af te handelen. Plannen die 
niet voldoen aan deze criteria, of indien er sprake is 
van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat over 
de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het plan 
alsnog aan de Welstandscommissie voorgelegd, die bij 
de boordeling tevens gebruikmaakt van de 
gebiedsgerichte en de algemene welstandscriteria. Van 
een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door 
het rijk, de provincie of de gemeente aangewezen 
beschermde monumenten of een beschermd stads- of 
dorpsgezicht. 
 
 
 
 
 

S n e l t o e t s c r i t e r i a  v o o r  r e c l a m e - u i t i n g e n  a a n  d e  

g ev e l  

Een reclame-uiting aan de voorgevel, de zijgevel of de 
achtergevel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen 
van welstand als aan onderstaande criteria wordt 
voldaan: 
 
 plaatsing loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan, 

de gevel, 

 geen reclame aangebracht op bouwlagen met een 

woonbestemming of bouwlagen met een 

bedrijfsbestemming zonder publieksfunctie, 

 geen reclame-uitingen die het uitzicht op de 

openbare ruimte of het open landschap ernstig 

belemmeren, 

 aan de voorgevel: reclame-uiting als zelfstandig 

element vormgeven, waarbij de maatvoering en 

detailleringen zijn afgestemd op en harmoniëren 

met de oorspronkelijke gevel, 

 aan de voorgevel: indien er (nog) samenhang en 

ritmiek aanwezig is in het straatbeeld mag dit door 

een reclame-uiting niet worden verstoord, 

 reclame-uitingen waar mogelijk integreren in de 

architectuur en beperken tot het hoogst 

noodzakelijke, 

 geen mechanisch bewegende delen, 

 geen lichtcouranten, lichtobjecten of lichtreclame, 

 geen daglichtreflecterende reclame, 

 aangelichte reclame is gericht op de gevelreclame 

en leidt niet tot verdere uitstraling,  

 maximaal één reclame-uiting per gevel, 

 deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria 

voor reclame-uitingen in het gebiedsgerichte 

beoordelingskader, 
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 geen reclame voor diensten of producten die niet in 

het pand plaatsvinden respectievelijk worden 

verkocht.  
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S n e l t o e t s c r i t e r i a  v o o r  r e c l am e - u i t i n g e n  l o s  

v an  d e  g ev e l  

Een reclame-uiting los van de gevel voldoet in ieder 
geval aan redelijke eisen van welstand als aan 
onderstaande criteria wordt voldaan: 
 
 plaatsing bij de entree van het erf of op een 

parkeerplaats, 

 geen reclame-uitingen die het uitzicht op de 

openbare ruimte of het open landschap ernstig 

belemmeren, 

 reclame-uiting als zelfstandig element vormgeven, 

waarbij de maatvoering en detailleringen zijn 

afgestemd op en harmoniëren met het 

hoofdgebouw, 

 reclame beperken tot het hoogst noodzakelijke, 

 geen mechanisch bewegende delen, 

 geen lichtcouranten, lichtobjecten of lichtreclame, 

 geen daglichtreflecterende reclame, 

 aangelichte reclame is gericht op het reclameobject 

en leidt niet tot hinderlijke uitstraling,  

 maximaal één reclame-uiting per erf, 

 deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria 

voor reclame-uitingen in het gebiedsgerichte 

beoordelingskader, 

geen reclame voor diensten of producten die niet in 

het pand plaatsvinden respectievelijk worden 

verkocht. 

 

Welstandscriteria bij (her) ontwikkelings-

projecten 

 
T o e l i c h t i n g  

De welstandsnota bevat geen uitgewerkte 
welstandscriteria voor  grotere 
(her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande 
ruimtelijke structuur en karakteristiek doorbreken. 
Dergelijke uitwerkingen kunnen namelijk niet worden 
opgesteld zonder dat er een concreet 
stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt (zouden 
er wel vooraf gedetailleerde uitwerkingen gemaakt 
worden dan kan het welstandskader zo star zijn dat 
het een blokkade vormt voor een goed 
stedenbouwkundig plan). 
 
Zodra een dergelijk (her)ontwikkelingsproject aan de 
orde is, zal de Gemeenteraad de welstandscriteria 
daarvoor, als aanvulling op de welstandsnota, vast 
moeten stellen.  
 
P r o c ed u r e  

Het opstellen van welstandscriteria voor 
(her)ontwikkelingsprojecten is een vast onderdeel van 
de stedenbouwkundige planvoorbereiding. Dit kan in 
de vorm van een beeldkwaliteitsplan. De criteria 
worden, eventueel in overleg met de 
welstandscommissie, opgesteld door de 
stedenbouwkundige of de supervisor.  
 
De Gemeenteraad stelt de welstandscriteria dan wel 
het beeldkwaliteitsplan vervolgens vast ter aanvulling 
op de welstandsnota. Voor dergelijke aanvullingen op 
de welstandsnota geldt dat de inspraak wordt 
gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de 
stedenbouwkundige planvoorbereiding.  
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De welstandscriteria moeten zijn vastgesteld voordat 
de planvorming van de concrete bouwplannen start en 
worden bekend gemaakt aan alle potentiële 
opdrachtgevers in het gebied. 
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4.2 Bolsward 
 
Begrippenlijst 
 
Begrippenlijst A. 
 
De gebiedsdelen zijn beoordeeld op de aspecten: 
 
Ruimte 
Plaatsing 
Hoofdvorm 
Aanzichten 
Opmaak 
 

Ruimte 
Bij ruimte zijn gebiedstypering, functionele typering, 
beeldtypering en tijdsbeeld onderscheiden. 
 
Gebiedstypering:   beschrijving van de aard van de situatie 
van het omgevingsbeeld. Als typen worden bv onderscheiden: 
natuurlijk-, landelijk-, dorps-, suburbaan-, en stedelijk 
weefsel/patroon/ordening. 
 
Functionele typering:   beschrijving van de typering van de 
functie-beeld relatie van de ruimtelijke omgeving. Als typen 
worden bv onderscheiden: bewoning, bedrijvigheid, 
dienstverlening, transportknooppunt, agrarisch gebruik etc. 
 
Beeldtypering:   beschrijving van de typerende samenhang 
van ruimte en bebouwing. Als typen worden bv onderscheiden: 
 
Het historische beeld: gebiedseenheid gekenmerkt door een 
overwegend historisch bepaald beeld; 
 
Het formele/gestileerde beeld: gebiedseenheid gekenmerkt 
door elkaar wederkerig versterkende formele, overwegend op 
geometrie berustende, vormprincipes; 
 
Het gemengde beeld: gebiedseenheid gekenmerkt door 
ruimtevormen en bebouwing verweven met groen en water; 
 

Het verstoorde beeld, gebiedseenheid waarvan de 
karakteristieke potenties zijn onderbroken of verstoord; 
 
Het amorfe beeld, gebiedeenheid gekenmerkt door diffuse of 
schijnbaar ordeloze vormeigenschappen; 
 
Tijdsbeeld: beschrijving van de periode van oprichting of de 
richting, school of stijl van een gebied. Als typen worden 
bijvoorbeeld onderscheiden, 50-er jaren, wederopbouw, 
traditionele trends, Amsterdamse school, nieuwe zakelijkheid, 
etc.  
 

Plaatsing  
Bij plaatsing zijn onderlinge positie, onderlinge afstand, 
richting, en hoofdvorm van de bebouwing onderscheiden. 
 
Onderlinge positie:   beschrijving van de onderlinge positie 
van objecten in de zone van de ruimtevormende wand. Als 
typen worden onderscheiden: in de rooilijn, wisselend, 
trapsgewijs, gerend etc. 
 
Onderlinge afstand:   beschrijving van de onderlinge 
tussenafstand van de objecten en de zijdelingse geslotenheid 
van de ruimtevormende wand. Als typen worden 
onderscheiden: 
 
Gesloten: tussenruimte ontbreekt vrijwel; 
 
Half gesloten: tussenruimte kleiner tot ca. de pandbreedte; 
 
Vrijstaand: tussenruimte ca. de pandbreedte tot eenmaal 
groter; 
 
Open- tussenruimte veelvoud van de pandbreedte. 
 
Richting:   Beschrijving van de opstellingsrichting van de 
hoofdvorm. Als typen worden onderscheiden; langs, dwars, 
onbepaald, wisselend etc. 
 
Hoofdvorm:   Beschrijving van de contour, massaopbouw, 
relatieve omvang en vormbehandeling. 
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Contour: Beschrijving van de volgende twee zaken: 
A: beschrijving van de combinatie van opstandhoogte en 
bovenbelijning van objecten. Als typering worden 
onderscheiden; een of meer bouwlagen onder een kapvorm/ 
dakvormen etc. 
B: Beschrijving van het dwarsprofiel van ruimte. Als typering 
worden onderscheiden; symmetrisch, asymmetrisch, 
enkelvoudig resp. samengesteld. 
 
Massaopbouw: beschrijving van de compositorische 
samenstelling van de hoofdvolumes c.q. de plasticiteit van de 
bebouwing. Als typering worden onderscheiden; enkelvoudig, 
samengesteld, homogeen, gevarieerd etc. 
 
Relatieve omvang:   Beschrijving van de verhoudingen van de 
hoofdafmetingen de schaal- van het type bebouwing. Als 
typering worden onderscheiden als referentiebreedte: 
 
woningen   -klein: tot ca 7 m 
                -middelgroot: ca 8.5m 

-groot: >9.5 m 
-zeer groot: >10 m 

 
kantoren   -klein:tot 10 m 
                 -middelgroot: ca 20 m 

-groot: >30 m 
-zeer groot: > 75 m 

 
bedrijfsgebouwen - klein: tot ca 20 m 

-middelgroot: ca 50 m 
-groot: > 60 m 
-zeer groot: >100 m 

 
Vormbehandeling: beschrijving van de modellering of aard van 
de vormplastiek. Als typeringen worden onderscheiden: 
 
kantig, enkelvoudig geometrische vormen; hoofdzakelijk 
kantig, idem met ondergeschikte toevoegingen; vloeiend,  
afgekante afgeronde vormen; thematisch, vrije/expressieve 
architectonische vormen. 

 

Aanzichten 
Bij aanzichten zijn als componenten onderscheiden: 
gerichtheid, geleding, compositie. 
 
Gerichtheid:   Beschrijving van de zijden die voor het object 
gezichtsbepalend zijn gezien vanaf de publieke ruimte. Als 
typering worden onderscheiden: gerichtheid naar resp. van de 
publieke ruimte, twee of meerzijdig (hoek). 
 
Geleding:   Beschrijving inzake de belijning en/of het reliëf, het 
hoofdaccent van de gevelindeling. Als typeringen worden 
onderscheiden: verticaal, horizontaal, evenwichtig, indifferent, 
wisselend. 
 
Compositie:    Beschrijving van vorm en indeling van de open 
en gesloten vlakken, maatvoering en verhoudingen in de zone 
van de ruimtevormende wand. Als typeringen worden 
onderscheiden: traditioneel, gestileerd, indifferent, 
geschakeerd. 
 

Opmaak 
Bij opmaak zijn als componenten onderscheiden: materiaal, 
kleurtoon, kleur, detail en ornament gradatie en waardering. 
 
Materiaal:   Beschrijving van de aard en stofuitdrukking van 
het (exterieure) materiaalgebruik. Als typeringen worden 
onderscheiden; glanzend, dof, mat steenachtig, metaal, 
kunststof, hout, coatings etc. 
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Kleurtoon:   beschrijft gradaties in de helderheid van het 
kleurgebruik. Als typeringen worden onderscheiden: donker, 
middentoon, licht met als verfijning midden-donker en midden-
licht. 
 
 

 
 
    donker         middentoon             licht 
 
 
Kleur:   beschrijft specifieke kleur toepassingen en 
kenmerkende materiaal/kleurcombinaties. Als typeringen 
worden gerichte beschrijvingen gegeven. 
 
Detail en ornament:   beschrijving van de constructieve 
details, ornamenten en decoraties. Als typeringen worden 
gerichte beschrijvingen gegeven. 
 
Gradatie:   Beschrijving in hoeverre een component bepalend, 
ondersteunend of gevarieerd aanwezig is: 
 
Bepalend:   wanneer een beeldcode in een dominante en 
consistente overeenkomstigheid of samenhang wordt 
aangetroffen. 
 
Ondersteunend:   wanneer een beeldcode in een 
overwegende mate van gelijkvormigheid wordt aangetroffen. 
 
Gevarieerd:   wanneer een beeldcode in diverse vormen 
aanwezig is. 
 
Waardering:   Uitdrukking van welke waarde aan de 
betrokken beeldcomponent wordt gehecht met als typeringen 
positief, neutraal en negatief. 
 
 
 
 
 
 

Beleidsintenties 

Bij beleidsintenties wordt aangeduid welk welstandsbeleid voor 
de betreffende component wordt voorgestaan 
als gradaties worden onderscheiden; 
handhaven, respecteren, incidenteel veranderbaar en 
structureel wijzigen. 
 
Handhaven wanneer de intentie aanwezig is om het bestaande 
ruimtelijk beeld als te handhaven uitgangspunt voor de verdere 
ontwikkeling te zien 
 
Respecteren wanneer het bestaande ruimtelijk beeld als een 
te interpreteren/respecteren leidraad voor de verdere 
ontwikkeling wordt gezien 
 
Incidenteel veranderbaar wanneer het bestaande ruimtelijk 
beeld als een te interpreteren leidraad voor verdere 
ontwikkeling wordt  gezien, met ruimte in (delen van) het 
gebied incidenteel nieuwe ruimtelijke oplossingen te 
realiseren. 
 

Structureel wijzigen indien de voorkeur wordt gegeven om 

ingrijpende wijzigingen in de ruimtelijke opbouw te realiseren. 
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Begrippenlijst B. 
 

 
A 
Aanbouwen:   Grondgebonden toevoeging meestal van één 
bouwlaag aan een gevel van een gebouw. 
 
Aangekapt:   Met kap bevestigd aan dakvlak. 
 
Aardtinten:  Rood/bruine tinten.  
 
Achtergevellijn:  Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de 
achtergevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen 
 
Achterkant:   De achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de 
achterzijde van een gebouw;  de zijgevel, het zijerf en het dakvlak 
aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) niet 
gekeerd is naar de weg of het openbaar groen 
 
Afdak:   Hellend dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een 
gebouw of een muur, om als gedeeltelijke beschutting te dienen. 
 
Afstemmen:   In overeenstemming brengen met. 
 
Antennedrager:   Antennemast of andere constructie bedoelt voor 
de bevestiging van een antenne. 
 
Antenne-installatie:   Installatie bestaande uit een antenne, een 
antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast 
opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 
bevestigingsconstructie. 
 
Asymmetrische kap:   Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken. 
 
Authentiek: Overeenstemmend met het dragend, oorspronkelijk. 

 

B 

Band:   Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, 
meestal natuursteen, kunststeen of baksteen 
 
Bebouwing:   Eén of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 
 

Beschot:   Houten bekleding van een muur, inwendig als een 
lambrisering, meestal niet tot de volle hoogte. 
 
Bedrijfsbebouwing:   Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals 
hallen, werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair 
karakter. 
 
Behouden:   handhaven, bewaren, in stand houden. 
 
Belendende:   Naastgelegen, (direct) grenzend aan. 
 
Bijgebouwen:  Grondgebonden gebouw meestal van één 
bouwlaag dat los van het hoofdgebouw op het erf of kavel staat; 
meestal bedoeld als schuur, tuinhuis of garage. 
 
Blinde wand, muur of gevel:   Gevel of muur zonder raam, deur 
of andere opening. 
 
Boeiboord:   Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, 
meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal. 
 
Boerderij:   Gebouw/gebouwen op een erf met een 
(oorspronkelijk) agrarische functie en het daarbij horende 
woonhuis. 
 
Borstwering:   Lage dichte muur tot borsthoogte. 
 
Bouwblok:   Een geheel van geschakelde bebouwing. 
 
Bouwen:   Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk.  
 
Bouwlaag:   Horizontale reeks ruimten in een gebouw. 
 
Bouwvergunning:   Vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste 
lid van de Woningwet. 
 
Bouwperceel:   Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop 
krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegestaan. 
 
Bouwwerk:   Algemene benaming voor alle soorten gebouwde 
objecten. 
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Bovenbouw:   Bovenste, uit een oogpunt van gebruik meestal 
belangrijkste gedeelte van een gebouw, meestal in tegenstelling tot 
de onderbouw, het dragende gedeelte, fundament. 
 
Bungalow:   Meestaal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken 
op de begane grond zijn gesitueerd. 
 
C 
Carport:   Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of 
grenzend aan een woning. 
 
Classicisme:   Stroming in de bouwkunst, bouwstijl. 
 
Conformeren:   Zich voegen naar, gelijkvorming maken, 
aanpassen aan, afstemmen op. 
 
Context:   Omgeving, situatie, geheel van omringende ruimtelijke 
kenmerken. 
 
Contrasteren:   Een tegenstelling vormen. 
 
D 
Dak:   Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, 
bestaande uit één of meer hellende vlakken (schilden) of uit een 
horizontaal vlak. 
 
Dak afdekking:   Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop 
dakbedekking is aangebracht.  
 
Dakhelling:   De hoek van het dakvlak. 
 
Dakkapel:   Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral 
bedoeld om de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar 
woonoppervlak te vergroten. 
 
Daknok:   Hoogste punt van een schuin dak. Horizontale snijlijn 
van twee dakvlakken, de hoogste lijn van het dak 
 
Dakopbouw:   Een toevoeging aan de bouwmassa door het 
verhogen van de nok of dakrand van het dak, die het silhouet van 
het oorspronkelijke dak verandert. 
 
Dakraam:   Raam in een dak. 
 

Daktrim:   Afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve van 
waterkering. 
 
Dakvlak:   Een vlak van het dak/kap. 
 
Dakvoet:   Laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van de 
daklijn en de onderliggende gevellijn. 

 
Damwandprofiel:   Metalen beplatingmateriaal met een 
damwandprofilering. 
 
Detail:   Ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen 
zoals gevel en dak of gevel en raam. 
 
Detaillering:   Uitwerking, weergave van de verschillende 
onderdelen c.q. aansluitingen. 
 

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

 

E 

Ensemble:   Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch 
geheel. 
 
Erf: al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat 
direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is 
ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor 
zover een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming 
deze inrichting niet verbied. 
 

Voorerf: gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van het 
gebouw is gelegen. 
Achtererf: gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het 
gebouw is gelegen. 
Zijerf: gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is 
gelegen. 
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Eerste verdieping:   Tweede bouwlaag van de woning of het 
woongebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen. 
 
Erker:   Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de 
gevel van een gebouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in 
metselwerk, hout en glas. 
 
F 
Flat:   Groot gebouw met meerdere verdiepingen/woonlagen. De 
appartementen in de flat zijn meestal gelijkvloers en worden op 
hun beurt flat/flatjes genoemd. 
 
G 
Galerij:   Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die 
toegang verschaft tot de afzonderlijke woningen. 
 
Gebouw:   Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, 
overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte 
vormt. 
 
Gepotdekseld:   Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende 
gevelbeplating (oorspronkelijk houten planken). 
 
Gevel:   Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en 
binnen. 
  
(Gevel)geleding:   Onderverdeling van de gevel in kleinere 
vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve indeling van de gevel 
door middel van gevelopeningen, metselwerk, verspringingen of 
andere gevelkenmerken en -detailleringen. 
 
Gevelmakelaar:   Decoratieve bekroning van een geveltop. 
 
Goot:   Waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak.  
 

Goothoogte:  hoogte ten opzichte van het maaiveld van de 

dakgoot, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen 

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

 
 
H 

Hoekaanbouw:   Grondgebonden toevoeging meestal van één  
bouwlaag aan de hoek van een gebouw. 
 
Hoek- en kilkeper:   snijlijn van twee aansluitende dakvlakken. 
 
Hoofdgebouw:   Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn 
constructie  of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te  
merken. 
 
I 
Industriebebouwing:   Bebouwing met een industriële 
bestemming. 
 
Installatie:   set van beeld- en/of geluidsapparatuur,  het 
aanbrengen van technische toestellen (montage) en/of deze 
toestellen zelf  

 

K 

Kap:   Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat 
de dakbedekking draagt. 
 
Kavel:   Grondstuk, kadastrale eenheid. 
 
Keper:   Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken. 
 
Kern:   Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van 
een dorp of stad. 
 
Klossen:   Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter 
ondersteuning van uitstekende onderdelen van een gebouw zoals 
dakgoten. 
 
Koofbord:   Gebogen vlak dat de overgang vormt van en vlakke 
zoldering of vlak plafond naar de muur. 
 
Kop:   In het algemeen gebruikt om de smalle kant van een 
rechthoekige vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij een gebouw. 
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L 

Lak:   Afwerklaag van schilderwerk. 
 
Landschappelijke waarde: De aan een gebied toegekende 
waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het 
aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang 
en beïnvloeding van (niet levende en levende) natuur. 
 
Latei: Draagbalk boven gevelopening. 
 
Lessenaarsdak: Dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak. 
  
Lichtkoepel: Raamconstructie meestal in een plat dak, in de vorm 
van een koepel. 
 
Lijst: Een meestal versierde en geprofileerde rand als bekroning 
van de bovenzijde van een gevel. Kroonlijst, gootlijst. 
 
Lineair: Rechtlijnig, langgerekt. 
 
Lint(bebouwing): Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) 
bebouwing langs een weg of waterverbinding. 
 
Luifel: afdak buiten tegen de muur van een gebouw aangebracht 
en verder niet ondersteund, meestal boven een deur, raampartij of 
gehele pui. 

 

M 

Maaiveld:   Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, 
de grens tussen grond en lucht, de gemiddelde hoogte van het 
terrein, grenzend aan de gevels, op het tijdstip van de aanvraag 
om bouwvergunning. 
 
Mansardekap:   Een dak met aan twee zijden onder een stompe 
hoek geknikt of gebroken dakvlak. 
 
Markies:   Opvouwbaar zonnescherm. 
 
Massa:   Zichtbaar volume van bebouwing. 
 
Metselverband:   Het zichtbare patroon van metselwerk.  
 

Middenstijl:   Verticaal deel in het midden van een deur- of 
raamkozijn.  
 
Monument:   Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 
van de Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op het tijdstip van 
het in ontwerp ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan. 
 
Muurdam:   Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur.  
 

N 

Natuurlijke waarde:   De aan een gebied toegekende waarde, 
gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige 
en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge 
samenhang. 
 
Negge:   Het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant van de gevel 
en het kozijn. 
 
O 
Ondergeschikt:   Voert niet de boventoon. 
 
Onderbouw:   Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal 
betrekking op de begane grond van een huis met meerdere 
verdiepingen. 
 
Ontsluiting:   De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein.  
 
Oorspronkelijk:   Origineel, aanvankelijke vorm, authentiek. 
 
Oorspronkelijke gevel:   Gevel van een gebouw zoals deze nieuw 
is gebouwd. 
 
Openbaar groen:   Met het openbaar groen wordt bedoeld 
hetgeen daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan, 
zoals parken plantsoenen en speelveldjes, die het gehele jaar (of 
een groot deel van het jaar) voor het publiek toegankelijk zijn. Een 
weiland, bos of water kan in dit verband niet worden aangemerkt 
als openbaar groen.  
 
Orthogonaal:   Rechthoekig. 
 
Oriëntatie:   De hoofdrichting van een gebouw. 
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Overstek:   Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het 
eronder gelegen deel. 
 
P 
Paneel:   Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting. 
 
Penant:   Gemetselde steunpilaar van het fundament van een 
gebouw, metselwerk in een gevel langs openingen. 
 
Pilaster:   Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een boog 
of hoofdgestel te dragen. 
 
Plaatmateriaal:   Materiaal van kunststof, staal, hout meestal ten 
behoeve van gevelbekleding. 
 
Plint:   Een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de 
onderzijde van een gebouw. 
Profiel:   omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld kozijn) 
of een doorsnede daarvan. 
 
Profilering:   aangebrachte vorm en maatvoering van profiel  
 
Portiek:   Gemeenschappelijke trappenhuis en/of een 
terugspringende ruimte voor de straat- of toegangsdeur. 

 

R 

Raamdorpel:   Horizontal stenen element onder de onderdorpel 
van een houten kozijn, dat ervoor zorgt dat water onder het kozijn 
buiten het muurvlak wordt afgevoerd. 
 
Raamhout:   Hout waaruit ramen vervaardigd worden of omlijsting 
waarbinnen het paneel van een deur of beschot wordt ingesloten. 
Ook wel draaiende of schuivende delen van kozijn/post. 
 
Referentiekader:   Het geheel van waarden en normen binnen 
een bepaalde groep waarnaar verwezen kan worden. 
 
Renovatie:   Vernieuwing. 
 
Respecteren:   Met eerbied behandelen, eerbiedigen, waarderen. 
 
Rijenwoningen:   Geschakelde eengezinswoningen in een rij. 

 
Ritmiek:   Regelmatige herhaling. 
 
Rollaag:   Een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop 
gemetselde stenen. Horizontale of gebogen rij stenen of betonbalk 
boven een gevelopening of aan de bovenzijde van een gemetselde 
wand. 
 
Rooilijn:   Lijn die in het bestemmingsplan of bouwverordening 
aangeeft waarbinnen gebouwd mag worden. 
 

S 

Schilddak:   Dak, gevormd door twee driehoekige  
schilden aan de smalle en twee trapeziumvormige  
aan de lange zijde. 
 
Slagenlandschap:   Een landschap met langgerekte 
ontginningslinten met haaks daarop een stelsel van smalle kavels 
gescheiden door afwateringssloten. 
 
Situering:   Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving. 
 
Speklaag:   lichte natuurstenen band als afwisseling in 
baksteenmetselwerk, doorgaans van Brabantse arduin, later ook 
van zandsteen. 
 

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

 

T 

Tactiel:   Met de tastzin verbonden. 
 
Tent-, punt- of piramidedak:   Dak gevormd door vier driehoekige 
dakschilden die in één punt bijeenkomen. 
 
Textuur:   De waarneembare structuur van een materiaal (bij 
metselwerk dus de oneffenheden van de steen en het voegwerk). 
 
Tympaan:   Driehoekig of segmentvormige bekroning van een 
(klassiek) gebouw of van een onderdeel daarvan. 
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U 

Uitbouw:   Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks 
vanuit het gebouw toegankelijk is. 
 

V 

Verdieping:   bouwlaag 
 
Volant:   Strook stof als afronding en versiering van zonnescherm 
of markies. 
 
Voorgevellijn:   Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de 
voorgevel van een bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
 
Voorgevelrooilijn:   Voorgevelrooilijn als bedoeld in het 
bestemmingsplan dan wel de gemeentelijke bouwverordening. 
 
Voorkant:   De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de 
voorzijde van een gebouw;  de zijgevel, het zijerf en het dakvlak 
aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) 
gekeerd is naar de weg of het openbaar groen. 
 
W 
Weg:   Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeerswet 1994. 
 
Windveer:   Plank bevestigd langs de kanten van een met riet of 
pannen gedekt dak ter afdekking van de voorrand. Worden soms 
aan de bovenzijde over elkaar gekeept.  
 
Woning:   Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van één afzonderlijke huishouding. 
 
Wolfdak/wolfeinden:   Meestal een zadeldak waarvan één of 
beide dakschilden op de kop een afgeknot dakschild heeft 
(wolfseind).   
 

Z 

Zadeldak:   Een dak dat aan twee zijden schuin is met een 
symmetrisch profiel. 
 
Zijgevellijn:   Denkbeeldige lijn die strak loopt  

langs de zijgevel van een bouwwerk tot aan de 

perceelsgrenzen. 
 

Algemene welstandscriteria 
 

Toelichting 

 
De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf worden genoemd 

richten zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van het 

architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op vrij universele 

kwaliteitsprincipes (noot 1).   

 

De algemene welstandscriteria liggen (haast onzichtbaar) ten grondslag 

aan elke planbeoordeling omdat ze het uitgangspunt vormen voor de 

uitwerking van de gebiedsgerichte welstandscriteria. In praktijk zullen die 

uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling.  

 

In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte welstandscriteria 

ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de 

algemene welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 

een bouwplan is aangepast aan de gebiedsgerichte welstandscriteria, 

maar het bouwwerk zelf zo onder de maat blijft dat het op den duur zijn 

omgeving negatief zal beïnvloeden.  

 

Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige 

omgeving maar door bijzondere schoonheid wél aan redelijke eisen van 

welstand voldoet, kan worden teruggegrepen op de algemene 

welstandscriteria. De welstandscommissie kan burgemeester en 

wethouders in zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren van de 
hardheidsclausule, gebruik te maken en af te wijken van de 

gebiedsgerichte welstandscriteria. In praktijk betekent dit dat het 

betreffende plan alleen op grond van de algemene welstandscriteria wordt 

beoordeeld en dat de bijzondere schoonheid van het plan met deze 

criteria overtuigend kan worden aangetoond. Het niveau van ‘redelijke 
eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, het is immers redelijk dat er 
hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het 

architectonisch vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van 

zijn omgeving onderscheidt.  

                                           
1   De algemene welstandscriteria zijn opgesteld in samenwerking met prof. ir Tj. Dijkstra en gebaseerd op de  

notitie ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’ die hij schreef als Rijksbouwmeester in 

1985 en die in 2001 is uitgegeven door Uitgeverij 010.    
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Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 

 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 

worden verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het 

gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving 

daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft.  

 
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het 

welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan 

de vorm van het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit 

het gebruik en de mogelijkheden die materialen en technieken bieden om 

een doelmatige constructie te maken. Gebruik en constructie staan aan de 

wieg van iedere vorm.  

Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het 

gebruik of de constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en 

constructie de vorm tijdens het ontwerpproces gaan domineren, mag 

worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm een begrijpelijke 

relatie houdt met zijn oorsprong. Daarmee is tegelijk gezegd dat de 

verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik en  

constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun invloed kunnen 

hebben zoals de omgeving en de associatieve betekenis van de vorm in 

de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het 

gebruik en de constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en 

integriteit.  
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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 openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden 

hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk 

of van de omgeving groter is. 

 

Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit 

nemen van een deel van de algemene ruimte voor particulier gebruik. 

Gevels en volumes vormen zowel de externe begrenzing van de 

gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte die zij gezamenlijk 

bepalen. Het gebouw is een particulier object in een openbare context, het 

bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen functioneren alleen 

maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke of 

landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met zijn 

omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig is ontworpen en de 

omgeving niet ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve 

bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten 

ontwikkeling daarvan.  Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten 

gebeuren bieden de gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid.  

 
Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 

 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 

worden verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden 

gebruikt en uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die 

bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit.    

 
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een 

taal zijn eigen grammaticale regels heeft om zinnen en teksten te maken. 

Die regels zijn geen wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar 

als ze worden verhaspeld of ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst 

verwarrend of saai. Precies zo wordt een bouwwerk verwarrend of saai als 

de regels van de architectonische vormgeving niet bewust worden 

gehanteerd. 

Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen 

zij een zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik en 

constructie, bepaalde associaties op. Pilasters in classicistische gevels 

verwijzen naar zuilenstructuren van tempels, transparante gevels van glas 

en metaal roepen associaties op met techniek en vooruitgang.  

In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties 

naar wat eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst 

wordt verwacht. De kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter 

vooral in de wijze waarop die verwijzingen en associaties worden verwerkt 

en geïnterpreteerd binnen het kader van de actuele culturele 

ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in 

de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van 

verwijzingen en associaties betekent onder meer dat er een bouwwerk 

ontstaat dat integer is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in 

de tijd wordt geplaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij 

restauraties is sprake van herstel van elementen uit het verleden, maar bij 

nieuw- of verbouw in bestaande (monumentale) omgeving betekent dit dat 

duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat nieuw is toegevoegd. Een 

ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde tijdsperiode, maar 

dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen en detailleringen uit 

het verleden. 

Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te 

‘begrijpen’ als beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de 
geschiedenis, als representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk 

om ook bij nieuwe bouwplannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij 

vormen immers de geschiedenis van de toekomst.  
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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 aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.  

 
Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden 

gesteld is dat er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere 

structuur biedt houvast voor de waarneming en is bepalend voor het beeld 

dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, ritme, herkenbare 

maatreeksen en materialen maken het voor de gemiddelde waarnemer 

mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde 

omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld.  

Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een 

bouwwerk moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn 

geheimen niet direct prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de 

creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Van oudsher worden 

daarom helderheid en complexiteit als complementaire begrippen 

ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken. Complexiteit in de 

architectonische compositie ontstaat vanuit de stedenbouwkundige eisen 

en het programma van eisen voor het bouwwerk. Bij een gebouwde 

omgeving met een hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit 

tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle relatie.  

 

Schaal en maatverhoudingen 

 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 

worden verwacht dat het een samenhangend stelsel van 

maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes 

en vlakverdelingen.  

 
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de 

betekenis van de betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen 

uiteraard binnen hun eigen grenzen geleed zijn maar worden 

onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien alsof ze bestaan uit 

een verzameling losstaande kleine bouwwerken.    

De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de 

belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest 

ongrijpbare aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waarnemer 

ervaart bewust of onbewust de maatverhoudingen van een bouwwerk, 

maar wáárom de maatverhoudingen van een bepaalde ruimte 

aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die van een andere, 

valt nauwelijks vast te stellen.  

Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de 

maatverhoudingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. Mits 

bewust toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun werking 

hebben.  

De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de 

compositie van het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk 

element in de totale compositie. Als toegevoegde elementen te dominant 

zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij 

het beeld niet alleen van het object zelf maar ook van de omgeving waarin 

dat is geplaatst.  

 
 

Materiaal, textuur, kleur en licht 

 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 

worden verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het 

bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de 

omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken.   

 

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk 
uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. 
De keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot 
wat lokaal aan materiaal en ambachtelijke kennis voorhanden is. Die 
keuzevrijheid maakt de keuze moeilijker en het risico van een 
onsamenhangend beeld groot. Als materialen en kleuren teveel los staan 
van het ontwerp en daarin geen ondersteunende functie hebben maar 
slechts worden gekozen op grond van decoratieve werking, wordt de 
betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht 
van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van 
materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan de architectonische 
vormgeving of wanneer het gebruik van materialen en kleuren een juiste 
interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het bouwwerk in de 
weg staat. 
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Gebiedsgerichte welstandscriteria 
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Gebiedsindeling 
 
De gebiedsindeling in onderscheiden welstandsgebieden is gekoppeld aan 
bestemmingsplannen zoals die zijn voorgenomen in de planning voor herziening 
van de bestemmingsplannen. Dit voorstel beoogt een kleiner aantal plannen te 
bewerkstelligen waarbij ten opzichte van de huidige situatie vigerende 
bestemmingsplannen bij elkaar worden gevoegd. 
Er zijn twee redenen om, binnen die relatief grootschalige gebiedsindeling ten 
behoeve van het welstandsbeleid, delen te onderscheiden die aparte behandeling 
verdienen. 
In eerste plaats gaat het om een afzonderlijke behandeling van gebiedsdelen met 
een verschillende functionele typologie, zoals woongebied en bedrijfsterrein, maar 
ook om verschil in karaktertrek binnen een gebied. Over het algemeen  is zo’n 
verschil in karakteristiek terug te voeren naar de periode waarin een gebied is 
ontwikkeld.  
Op grond van deze uitgangspunten, de voorgenomen gebiedsindeling van 
bestemmingsplannen en een onderverdeling/op grond van functionele en 
ruimtelijke kenmerken is de gebiedsindeling voor het welstandsbeleid tot stand 
gekomen. 
Op kaart 1 is deze indeling weergegeven met een globale ruimtelijk/functionele 
typering van elk gebied. 
 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn er waardevolle gebieden waar de nadruk ligt 
op handhaven en herstel van de bestaande ruimtelijke kenmerken. Het gaat om de 
binnenstad, aangewezen als beschermd stadsgezicht; het buitengebied, een 
karakteristiek open weide landschap met kenmerkende bebouwingsclusters; Zuid, 
als specimen van een tuindorpontwikkeling en het woongebied Hollandiabuurt met 
kenmerkende woningbouw uit het eind van de 19

e
 eeuw. 

Bij de Klokslag en het bedrijfsterrein Hollandiabuurt is behoudens beeldbepalende 
fragmenten het accent gelegd op incidenteel veranderen van de bestaande 
ruimtelijke kenmerken. 
Voor de overige gebieden ligt, met verschillende accenten de nadruk op het 
respecteren van de bestaande ruimtelijke kenmerken. 
Op kaart 2 zijn de globale indicaties aangegeven. 
In de uitwerking per gebiedsdeel, worden een gebiedsbeschrijving, waardering, 
beleidsintenties en welstandscriteria gegeven. 
 
Daarin wordt concreet uitgewerkt in welke aspecten van de ruimtelijke 
karakteristiek van het gebied die algemene indicatie tot uitdrukking komt. 
Per relevant aspect is daarin aangegeven hoe een karakteristiek van een gebied 
uit een oogpunt van welstandsbeleid wordt beoordeeld. 
 
De toetsing van bouwplannen vindt op basis van deze criteria plaats. 
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Welstandsbeleidskaart 
 
Op de welstandsbeleidskaart zijn de globale typeringen voor het 
welstandsbeleid weergegeven in de gradaties: 
 
HR - het bestaande ruimtelijk beeld wordt gezien als te handhaven leidraad 

voor de verdere ontwikkeling, met het accent op herstel en restauratie; 
RI   -  het bestaande ruimtelijk beeld wordt gezien als te respecteren/ 

interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
IV   - het bestaande ruimtelijk beleid wordt gezien als te interpreteren leidraad 

voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe 
afwijkende oplossingen; 

SV - de voorkeur wordt gegeven om ingrijpende wijzigingen in de ruimtelijke 
opbouw te realiseren. 

 
De laatste categorie komt in Bolsward niet voor. Uit de kaart blijkt waarop de 
nadruk wordt gelegd in het welstandsbeleid van het gebied. Voor de precieze 
interpretatie, en die aspecten waar het accent op wordt gelegd, zijn de 
gebiedsbeschrijvingen en de gebiedsgerichte welstandscriteria maatstaf. 
Op de hoofdcategorieën ruimte, plaatsing, hoofdvorm, aanzichten, opmaak en 
overig worden de gebiedsgerichte welstandscriteria beschreven. Zo wordt duidelijk 
welke kenmerken een gebied typeren en hoe het welstands-beleid daar mee zal 
omgaan. 
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Gebied A 1 
Buitengebied 

 
Algemeen 
Het buitengebied rond Bolsward is een open weidelandschap met terpen, 
vaarten en clusterbebouwing. De clusterbebouwing heeft overwegend een 
agrarische functie; dicht onder de RW 7 ligt een groepje woningen 
waarvan 2 met bedrijfsruimte langs de  Wijmerts (Spreeuwenstein). Aan 
Laad en zaad is recentelijk nieuwbouw ontwikkeld ten behoeve van een 
ponyclub. Het gebied binnen de gemeentegrenzen is maar klein, maar 
maakt deel uit van een groter gebied met verwante kenmerken. 
Beeldbepalend is de combinatie van markante daken en erfbeplanting in 
de clusters. Binnen het gebied komt een blok- en/of strokenverkaveling 
voor. Er is sprake van, een behoudens ondergeschikte ruilverkavelingen, 
historisch beeld. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
Bebouwing in het woongebied ligt in clusters of op erven en terpen vrij in 
het landschap, in een relatief open patroon. 
De richting van de bebouwing wordt voor specifieke landschappelijke 
kenmerken in de directe omgeving van de bebouwing bepaald. 
Dominante hoofdvorm is de oorspronkelijke boerderij met 1 laag met een 
zeer sprekende kap. De woning maakt daar deel van uit of ligt er voor, met 
een representatief maar ondergeschikt volume. Nieuwe schuren zijn lager 
door een minder markante dakhelling. 
De bebouwing op de erven is een samenspel van kleine tot middelgrote 
gebouwen. De vormbehandeling is kantig. 
 
Aanzicht en opmaak 
De gerichtheid van het hoofdgebouw is vaak op zuid of west, zonder 
directe relatie met de toegang tot het erf.  De geleding van de aanzichten 
is verticaal gericht. De oorspronkelijke bebouwing is traditioneel van opzet, 
nieuwe schuren zijn indifferent. 
Het materiaalgebruik is traditioneel, met baksteen gevels en pannendaken. 
Vervanging van dakpannen door stalen dakplaten op bestaande 
agrarische bebouwing wordt alleen toegestaan als wordt voldaan aan de 
desbetreffende objectgerichte criteria (hoofdstuk 2.3 van deze 
welstandsnota). Nieuwe schuren zijn vaak van plaatmateriaal. 
De kleurtoon van de hoofdbebouwing is middentoon, nieuwe schuren 
hebben veelal donkere toon. De markantste kleur is het oranjerode dak 
van de grote bouwmassa. Dit wordt aangevuld met blauwe of zwarte 
schilden op het woongedeelte. Aparte woningen hebben meestal ook die 
dakkleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hoofdmassa is eenvoudig met als markant ornament het uilenbord. 
Woningen en woongedeeltes hebben een ornamentering met een 
klassieke achtergrond 

 
Waardering 
Het oorspronkelijke weidelandschap is nog betrekkelijk gaaf. In de 
nabijheid van de stad wordt dat beïnvloed door infrastructuur in wegen en 
hoogspanningsleidingen. De ligging van de bebouwingsclusters op 
authentieke erven is waardevol. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het handhaven van de oorspronkelijke structuur en 
markante bebouwingsclusters. De nadruk ligt daarbij op handhaving van 
de markante silhouetten van daken en beplanting. Toevoegingen moeten 
die structuur respecteren. 
Hergebruik is mogelijk met behoud en herstel van de oorspronkelijke 
structuur op het erf. Het structuurplan van Bolsward voorziet in een aantal 
stedelijke ontwikkelingen die ten koste gaan van het buitengebied.
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HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor al  verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen. 

WELSTANDSCRITERIA VOOR : Buitengebied HR RI IV 

Ruimte    
Open weide landschap met clusterbebouwing en beplanting deels op terpen;     

Agrarisch gebied;             

Bebouwingsclusters op erven op historisch patroon;                                                 

Tijdsbeeld oorspronkelijk en 18
e
 en 19

e
 eeuws.    

Plaatsing    
Positie is gerelateerd aan landschappelijke motieven, vaak een open vaart of oprijlaan;    

De onderlinge afstand is zeer open;                                                       

De richting is bepaald door zonoriëntatie of directe landschappelijke omgeving;    

De aangrenzende bijgebouwen zijn in plaatsing ondergeschikt aan het hoofdgebouw, dat is achter of 
secundair naast het hoofdgebouw. 

      

Hoofdvorm    
Dominante dakvorm van hoofdbebouwing, nieuwe schuren ondergeschikter;    

De massa opbouw is enkelvoudig tot samengesteld;    

De relatieve omvang is middelgroot met kleine toevoegingen;    

De vormbehandeling is kantig;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.    

Aanzichten    
Verticale geleding van de gevelopbouw;               

Traditionele compositie;    

Dakkapellen op boerderijen beperken zich tot het (oorspronkelijke) woongedeelte.    

Opmaak    
De gevels zijn van baksteen, pannen daken voor de hoofdmassa,  bijgebouwde schuren in 
plaatmateriaal of steen, met mogelijke toepassing van hout; 

   

De kleurtoon is middentoon voor de hoofdmassa, bijgebouwen schuren zijn donker;    

Opvullingen van open gevels van stallen (windbreekgaas, gordijnen) hebben een gedekte kleur;      

De dakkleur van het hoofdgebouw is dominant oranjerood, woningen en/of woongedeelte blauw of 
zwart pannendak, soms in geglazuurde vorm, bijgebouwde schuren donkergrijs; 

  
 

 

De detaillering is sober, het uilenbord decoreert het hoofddak, de woning is gestileerd.    

Overig    
De woningen en bedrijven cluster (Spreeuwenstein) langs de Wijmerts heeft een landelijke 
uitdrukking met bebouwing in 1 laag met kap, dicht opeen gegroepeerd, een enkele schuur valt uit 
de toon; 

   

 

Erfscheidingen hebben, voorzover gelegen aan het openbaar gebied, het karakter van tuinmuren of 
traditionele hekwerken, afgestemd op de omgeving en/of het hoofdgebouw; 

   

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward;     

De toepassing en vormgeving van stalen dakplaten voldoet aan de desbetreffende objectgerichte  
criteria (hoofdstuk 2.3 van deze welstandsnota). 
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Gebied B 2 
Binnenstad en Werkmansbloei 
 
Algemeen 
De historische binnenstad van Bolsward is ontwikkeld op 3 
terpen, later overtroefd door een laat 16

e
 eeuwse grachtenstructuur. 

De binnenstad heeft een herkenbare begrenzing door de stadsgrachten. 
Het gebied is beschermd stadsgezicht met veel monumenten en 
beeldbepalende panden. De binnenstad heeft een verzorgingsfunctie voor de 
regio en heeft in overwegende mate een woonfunctie. 
Het ruimtelijk beeld wordt bepaald door de gegroeide bestaande structuur. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
Nagenoeg alle bebouwing is gesitueerd in historisch bepaalde rooilijnen, 
slechts in uitzonderingsgeval is sprake van een markante voorruimte voor de 
bebouwing. Het straatbeeld is gesloten. 
De hoofdrichting van de bebouwing is dwars op de openbare ruimte; 
langsgerichte bebouwing heeft steeds een bijzonder karakter of functie. 
De bebouwingscontouren zijn individueel wisselend in 1 of meer lagen met een 
kap. Dominante kapvormen zijn schilddaken en zadeldaken. De ruimtevormen 
in de binnenstad zijn hoofdzakelijk symmetrisch, zij het dat uitzonderingen in 
de vorm van asymmetrische profielen en hofjes en het erf rond de Martinikerk 
mede de kwaliteit bepalen. 
De vormbehandeling is hoofdzakelijk kantig, een enkel gebouw heeft een meer 
vloeiende vorm maar steeds gebaseerd op geometrische vormen. 
 
Aanzichten en opmaak 
De bebouwing is uitdrukkelijk gericht op de publieke ruimte. Zijgevels zijn 
overwegend ondergeschikt. Slechts in uitzonderingsgevallen is er sprake van 2 
zijdige oriëntatie in het gevelbeeld (het stadhuis). 
De geleding van de aanzichten is verticaal gericht, bij lage bebouwing veelal 
gesteund door een markante dakkapel. De gevelcomposities zijn monumentaal 
of traditioneel gestileerd in grote verscheidenheid. 
De gevels zijn in baksteen of in stucwerk; daken hebben een gebakken pannen 
afdekking. De toepassing van kraagloze vorsten is verplicht. De hoofdtoon is 
middentoon tot donker, er komen overwegend roodbruine en slechts enkele 
lichte gevels voor. Zijgevels zijn veel in een gele toon en soms in donkere toon. 
Het kleurgebruik is bruin of grijs/wit in gevels met overwegend rode daken. 
Dakschilden zijn vaak blauw gesmoord. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houtwerk, in kozijnen, daklijsten en dakkapellen, is geschilderd in traditionele 
kleuren. De toepassing van kunststof is niet toegestaan. De detaillering en 
ornamentering is overwegend traditioneel, met grote variatie van rijkdom tot 
eenvoudig.  
 
Waardering 
De binnenstad is wat betreft structuur en bebouwing van monumentale 
waarde. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op handhaven van de historische structuur en het 
monumentale bebouwingbeeld met behoud van de differentiatie die in 
onderdelen van de binnenstad voorkomt. 
Functionele vernieuwing is gericht op functioneren van de binnenstad als 
verzorgingscentrum en op versterking en/of behoud in de woonfunctie met 
instandhouding en/of versterking van de bestaande ruimtelijke kwaliteit.
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HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor  de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen. 

WELSTANDSCRITERIA VOOR : Binnenstad en werkmansbloei HR RI IV 

Ruimte    
Historische binnenstad met monumentale waarde;    

Verzorgingscentrum en woongebied zijn de bepalende functies;                                            

Het gebied heeft een monumentale straten- en grachtenstructuur, overwegend in flauw 
gebogen lijnen.  

   

Plaatsing    
Bebouwing straat, op enkele uitzonderingen na, in de rooilijn;    

De gevelwanden zijn gesloten;                                                       

De bebouwing heeft overwegend dwarskappen, alleen enkele bredere panden hebben een 
langskap. 

   

Hoofdvorm    
Bijgebouwen zijn meeontworpen met de hoofdmassa of ondergeschikt van vorm;    

De contour van de bebouwing is individueel wisselend, in 1 of meer lagen met een kap;    

De binnenstad is opgebouwd uit symmetrische en asymmetrische straat- en grachtenprofielen;    

De massaopbouw is individueel, de nadruk ligt op straatgevel, zijgevels zijn, op markante 
uitzonderingen na, ondergeschikt;  

   

De vormbehandeling in gebouwen is kantig;    

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak.    

Aanzichten    
Bebouwing is gericht naar de openbare ruimte;               

De geleding van gevels is verticaal gericht, bij lage bebouwing wordt die gesteund door een 
markante dakkapel; 

   

De gevelcompositie is monumentaal gestileerd, zijgevels zijn ondergeschikt en vrijmoediger.    

Opmaak    
De materialisatie voor bebouwing is in metselwerk al of niet gestuct, gebakken pannen (met 
kraagloze vorst) en geschilderd hout (geen kunststof); 

   

De kleurtoon voor bebouwing is overwegend middentoon tot donker, met slechts enkele 
gebouwen in een lichte toon; 

   

Kleurgebruik is bruin of grijs/wit in gevels met overwegend rode daken. Dakschilden zijn vaak 
blauw gesmoord. Zijgevels zijn veel in een gele toon en soms in donkere toon. Houtwerk is 
geschilderd in traditionele kleuren; 

  
 

 

De detaillering en ornamentering is veelal rijk en gevarieerd en bij eenvoudiger bebouwing 
zorgvuldig en refererend aan historische details. 

   

Overig    
Walbeschoeiingen zijn historisch verantwoord uitgevoerd;    

Steigers worden terughoudend toegepast;    

Hekwerken en erfscheidingen zijn afgestemd op de historische omgeving en bebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.    
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Gebied C 3 
Julianapark e.o.  
Zuid 
 

Algemeen 

In Zuid heeft de eerste systematische uitbreiding buiten de binnenstad 

plaatsgevonden. Eerst, omstreeks 1900, ter weerszijden van de Snekerstraat 

met later daarachter het Julianapark en vanaf 1915 vanuit een bestaande 

route (Pieter Coopmanstraat) een tuindorp met volkswoningbouw. 

Later zijn daar rond plantsoenen en in enigszins gebogen straten 

burgerwoningen in de vorm van vrijstaande en dubbele woningen aan 

toegevoegd. 

Na de aanleg van Gasthuisbrug (1922) is op de hoek markant een 

gereformeerde kerk met annexen gesticht. De randen zijn pas later, 

hoofdzakelijk na de tweede wereldoorlog verder ontwikkeld. 

De overgang naar de Snekerstraat vormt een inbreuk op de kwaliteit van dit 

gebied (door de supermarkt). 

De vroegere Parkflat is vervangen door grondgebonden woningen die goed 

passen binnen het bestaande karakter van de buurt. 

 

Plaatsing en hoofdvorm 

Meestal staan de woningen in de rooilijn met een kleine voortuin, die van 

oorsprong door hagen wordt begrensd. Waar dat nog zo is, is sprake van een 

sterke ruimtelijke samenhang in het straatbeeld. 

In enkele straten komt een asymmetrisch profiel voor, waarbij aan één zijde  

de woningen direct aan de openbare weg grenzen. 

De hoofdvorm bestaat uit 1 of 2 bouwlagen met verschillende kapvormen. In 

het deel langs de Snekerstraat zijn rond een laanbeplanting de woningen op 

royale afstand van de weg gesitueerd in een strakke rooilijn. 

 

Aanzichten en opmaak 

De bebouwing langs de Snekerstraat heeft kenmerken van de 

vernieuwingsstijl met rijke detailleringen. Deze detaillering en het kleurgebruik 

verzekeren een verwantschap in de uitdrukking, terwijl de hoofdvormen 

variëren. 

De kleurtoon is licht met een accent in een oranje-rode hoofdtoon. Omdat de 

woningen aan de achterzijden aan openbaar gebied grenzen zijn die zijden 

medebepalend voor de karakteristieke kwaliteit van het gebied. 

De aanzichten in het tuindorp worden bepaald door een eenvoudige verticale 

structuur in de gevels en de variaties en verzorgde vormgeving van de 

kappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kleurgebruik is bijna steeds in een donkere middentoon. De gevels zijn 

meestal in rood-bruine baksteen uitgevoerd, de kappen hebben meestal rode  

pannen. Lichte tonen van dakkapellen, lijsten e.d. geven in het gehele gebied 

accenten. In de randen van het gebied is de variatie groter. 

 

Waardering 

Binnen het gebied Zuid komen twee gebiedsdelen voor met een bijzonder 

waarde uit cultuurhistorisch oogpunt: het deel rond de Snekerstraat met het 

achterliggende Julianapark en het oorspronkelijke “rooie dorp”. Het accent ligt 

hier bij het instandhouden van de aanwezige kenmerkende ruimtelijke 

kwaliteit. 

In de randen is sprake van meer variatie die geen opvallende kenmerken 

heeft en als neutraal is te waarderen. 

 

Beleidsintentie 
Uitgangspunt is het handhaven van de samenhang en het verband tussen de 
openbare ruimte en de onderlinge verwantschap in de bebouwing. Extra 
aandacht vraagt de overgang naar de openbare ruimte in de vorm van 
passende erfscheidingen.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Zuid HR RI IV 

Ruimte    
Het is een woongebied met voorzieningen;     

De beeldtypering is gemengd als gevolg van langzame ontwikkeling vanaf 1915.                                     

Plaatsing    
De bebouwing staat in de rooilijn;    

De onderlinge afstand van gebouwen is gesloten tot halfgesloten;                                                      

De gerichtheid in de bebouwing is wisselend.    

Hoofdvorm    
De bebouwing bestaat uit 1 en 2 bouwlagen met kap;    

De ruimteprofielen zijn overwegend symmetrisch, behoudens enkele asymmetrische 
straatprofielen; 

   

De massa’s zijn eenvoudig in hoofdvorm met plastische toevoegingen;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    

De vormen zijn hoofdzakelijk kantig.    

Aanzicht    
De bebouwing is straatgericht;     

De verticale geleding in gevelcompositie is dominant;    

Rijenwoningen zijn ensembles, die per blok een geheel vormen.    

Opmaak    
Het materiaal dat gebruikt is baksteen, pannen en houten kozijnen;    

De kleurtoon is licht (Snekerstraat) en donker (Tuindorp);    

De kleurstelling is rood en blauw voor daken en roodbruin voor gevels;    

De detaillering is eenvoudig zonder grove details.    

Overig    
Het complex van de gereformeerde kerk en annexen is beeldbepalend bij de toegang vanaf de 
Gasthuisbrug / schoolgebouwen / Julianapark / park; 

   

Hekwerken, schuttingen en tuinmuren zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling, met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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Gebied C 4 
Julianapark e.o. 
Parkplan 
 

Algemeen 

Parkplan is een woongebied uit de 70
er

 jaren met een eenvoudig rechthoekig 

stratenpatroon. Het gebied ligt ter weerszijden van de Snekerstraat; het profiel 

van deze laan is overheersend over de andere straten. 

In het noordelijk deel zijn de rijenwoningen overheersend. Ten zuiden van de 

Snekerstraat overheersen vrijstaande en geschakelde woningen. 

Aan de noordzijde van de Snekerstraat worden de hoekpunten van de buurt 

gevormd door een deel van de voormalige zuivelschool - nu als brouwerij in 

gebruik - en een 4-lagen hoog flatgebouw met in de onderbouw een 

garagebedrijf. In de noordoosthoek staat een grote galerijflat in 8 lagen, die in 

het landschap domineert, maar die de buurt zelf weinig beïnvloedt. 

Rond het knooppunt Snekerstraat - Rondweg zijn enkele voorzieningen 

gesticht op de grens van het buitengebied. 

In het zuidelijk deel bevindt zich een omvangrijk verpleeghuis, direct grenzend 

aan de buurt en overigens met groene randen. 

 

Plaatsing en hoofdvorm 

De woningen staan strak in de rooilijn, ook op straathoeken en op enige 

afstand van de weg. Het straatbeeld is gesloten tot half gesloten. De 

hoofdvormen zijn overwegend eenvoudige kantige vormen in 2 lagen met een 

kap. Langs enkele randen zijn vrijstaande woningen overwegend in 1 laag 

met een kap. De rijenwoningen hebben langskappen, bij de vrijstaande en 

geschakelde woningen varieert de kaprichting in clusters. Enkele woningen 

hebben een platdak. De 8-laagse galerijflat is een eenvoudige bouwmassa 

met repeterende gevelelementen. 

Verpleeghuis Bloemkamp is een in relatief grote massa’s gelede structuur in 2 

en 3 bouwlagen. 

 

Aanzichten en opmaak 

De bebouwing is straatgericht met overwegend een horizontale geleding in de 

gevels. De kleurtoon in het gebied is overwegend licht. De dominante 

kleurstelling is geel voor gevels en grijs voor de daken. De materialisatie is in 

baksteen en pannen. Er is een afwijkende straatwand in een rode 

baksteenkleur. De detaillering is over het algemeen sober. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Waardering 

De eenvoudige, rustige uitdrukking van het gebied is een kwaliteit die tot een 

neutrale waardering leidt. Er is wel enige ruimte voor veranderingen mits die 

aansluit bij de bestaande opmaak. 

 

Beleidsintentie 

Op enkele plaatsen is een structurele wijziging voorgenomen; het 

verpleeghuis wordt in belangrijke mate vernieuwd en een flatgebouw met 

garage op de hoek van de Snekerstraat wordt mogelijk vervangen door een 

nieuw accentpunt op deze hoek. 
Binnen het woongebied is er wel enige ruimte voor veranderingen; 
bijvoorbeeld kappen op de platte woningen, mits dat met voldoende respect 
voor het bestaande karakter van eenvoudig gestructureerd woongebied 
gebeurt.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Parkplan HR RI IV 

Ruimte    
Het gebied kenmerkt zich door een rechthoekig stratenpatroon;     

De hoofdfunctie is wonen, met enkele bijzondere woonvormen;                                            

Het tijdsbeeld is overwegend uit de 60-70er jaren met recente  vernieuwingen.                                       

Plaatsing    
De bebouwing staat in de rooilijn;    

Het betreft gesloten en halfgesloten bebouwing;                                                       

Er is sprake van overwegend langskappen, met enkele dwarskappen en platte daken.     
Hoofdvorm    
Bijgebouwen zijn mee ontworpen met de hoofdmassa of ondergeschikt van vorm;    

De bebouwing is overwegend in 2 lagen met kap, in de randen 1 laag met kap en  
enkele hogere gebouwen; 

   

Langs straten staan overwegend vergelijkbare woningen;    

De massa opbouw is eenvoudig met weinig plastiek;    

De gebouwen zijn klein tot middelgroot op enkele uitzonderingen na;    
De vormen zijn hoofdzakelijk kantig bij gebouwen;    

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak.    

Aanzichten    
De bebouwing is straatgericht, met uitzondering van enkele hogere bebouwing;               

In de bebouwing is horizontale geleding dominant;    

De gevelcompositie is niet uitgesproken, en varieert van eenduidig tot enigszins 
samengesteld.  

   

Opmaak    
De gevels zijn van baksteen;    

De kleurtoon is middentoon;    

De kleurstelling is overwegend geel en grijs (daken);    

De detaillering is sober.    
Overig    
Het verpleeghuis Bloemkamp is een relatief grootschalig element in de wijk;    
De galerijflat in 8 lagen domineert in de woonbuurt niet sterk;         

Hekwerken, schuttingen en tuinmuren zijn afgestemd op de omgeving en/of de 
hoofdbebouwing; 

   

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.     

 

 

 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor  de  verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 5
Gebied C5 
Snekerstraat - Arrivaterrein 
Zuid 
 

Algemeen 
Het deel van de Snekerstraat direct buiten de stadsgracht is een gebied waar 
een substantiële ruimtelijke vernieuwing gewenst is. 
Bij die vernieuwing wordt aansluiting gezocht bij het aangrenzende westelijk 
deel van de Snekerstraat ter hoogte van het Julianapark. Het gaat daarbij niet 
om een kopie van de situatie daar, maar om een zodanige verwantschap in 
aanzichten, opmaak en detaillering dat er sprake is van samenhang in de 
beeldvorm. 

 

Plaatsing en hoofdvorm 

In de nieuwe situatie staat de bebouwing in een rooilijn, direct grenzend aan 

de openbare ruimte. De hoofdvorm bestaat uit 2-4 bouwlagen met een met 

een individueel hoogteaccent.  
 

Aanzichten en opmaak 
De bebouwing heeft een associatieve verwantschap met bestaande 
bebouwing bij het Julianapark. Deze wordt getypeerd als vernieuwingsstijl met 
rijke detailleringen. Door deze detaillering en het verwante kleurgebruik is er 
een zekere verwantschap in de bebouwing verzekerd, terwijl de hoofdvormen 
variëren. 
De kleurtoon is licht met oranje-rode hoofdtoon. De kleur van daken is rood of 
blauw. Omdat de bebouwing aan de achterzijde ook aan openbaar gebied 
grenst, is die zijde mede bepalend voor de voorgestane kwaliteit. 
 
Beleidsintentie 
Uitgangspunt is het versterken van de samenhang en het verband in de 
openbare ruimte door verwantschap met het deel van de Snekerstraat 
tegenover het Julianapark. 
Prioriteit daarbij zijn de plaatsing in de rooilijn en de verzorgde, rijke 
detaillering van de gevelbeelden. Bij de vernieuwing gaat het voor een 
belangrijk deel om herinrichting van bestaande voorzieningen op een wijze die 
ruimtelijk en organisatorisch beter is dan de huidige situatie. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR: Snekerstraat – Arrivaterrein (Zuid) HR RI IV 

Ruimte    
Het gebied vormt de overgang van de binnenstad naar de omgeving.    

Plaatsing    
De bebouwing staat in gerende rooilijn die opent naar het Hoog Bolwerk;    

De onderlinge afstand tussen de bebouwing is halfgesloten.                                                      

Hoofdvorm    
De bebouwing bestaat uit 2-4 bouwlagen met een individueel hoogteaccent;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    

Het ruimteprofiel is asymmetrisch;    

De vormen zijn hoofdzakelijk kantig.    

Aanzicht    
De bebouwing is straatgericht;     

De verticale geleding in gevelcompositie is dominant.    

Opmaak    
Het materiaal is overwegend baksteen en hout;    

De kleurtoon is overwegend licht;    

De kleurstelling is oranje-rood voor de gevels; 
De dakkleur is rood of blauw; 

   

De detaillering is verzorgd en voorzien van verfijnde plastiek.    

Overig   
Hekwerken, schuttingen en tuinmuren zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;      
Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling, met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 Gebied D6 
Fûgelkrite 
 

 

Algemeen 

Fûgelkrite is een nieuw woongebied. Het ligt binnen de recent gerealiseerde 

rondweg en rond een gespaarde terp met boerderij erf. 

Het ruimtelijk beeld wordt mede bepaald door de verwevenheid met water en 

groen. Bebouwingstypen zijn geclusterd in groepen rond straten. Het 

algemene beeld is hedendaags met traditionele trekken, enkele vrijstaande 

woningen zijn meer gestileerd. 

 

Plaatsing en hoofdvorm 

De bebouwing staat in korte rooilijnen rond korte straten met een geknikt of 

gerend profiel. De onderlinge afstand is halfgesloten. De richting van de 

bebouwing is wisselend, met een verband per straatwand. De woningen zijn 

straatgericht. De bebouwing bestaat uit 1 of 2 lagen met kap; er zijn 

verschillende kapvormen (zadeldak, schilddak en lessenaarsdak). De 

ruimtevorm is samengesteld en gericht op water en groenelementen. De 

bebouwing is kleinschalig in kantige vormen. 

 

Aanzichten en opmaak 

De hoofdbebouwing is gericht naar de openbare ruimte, bijgebouwen zijn mee 

ontworpen of ondergeschikt in het beeld. De geleding van de gevelopbouw is 

wisselend per woning en woningcluster. De gevelopbouw is overwegend naar 

traditioneel neigend. Het materiaalgebruik is baksteen voor gevels en 

pannendaken. De kleurtoon is gedifferentieerd in middentoon en donker voor 

de randen en langs de terp en lichter in de binnenzijden. Het kleurgebruik is 

per cluster gevarieerd in gele en bruinrode toon met grijze, rode en 

herfstkleurige daken. De detaillering en ornamentering is eenvoudig met 

accenten in erkers en dakkapellen. Bijgebouwen zijn meeontworpen of 

ondergeschikt vormgegeven. 

    

Waardering 

Fûgelkrite is een gevarieerd woonmilieu met een accent op vrijstaande en 

halfvrijstaande woningen in een context van een aantrekkelijke groen – en 

waterstructuur. In de zuidwesthoek zijn 3 woontorentjes voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsintentie 

Het beleid is gericht op respecteren van de hoofdstructuur van het gebied en 

op het respecteren van de samenhang in de onderscheiden woningclusters 

met vergelijkbare woningtypen. In de gerealiseerde delen van het gebied ligt 

het accent op dynamiek op kleine schaal binnen de context van het 

bestaande bebouwing.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Fûgelkrite HR RI IV 

Ruimte    
Suburbaan woongebied met accent op groen- en waterstructuur ;                                                

De beeldtypering is hedendaags met traditionele trekken, geclusterd in straatbeelden.    

Plaatsing    
De bebouwing staat in de rooilijn van korte straten;    

De onderlinge afstand van de bebouwing is halfgesloten ;                                                      

De richting van de bebouwing varieert per straat of straatwand.     

Hoofdvorm    
De bebouwing heeft 1 of 2 bouwlagen met diverse  kapvormen per straatwand;    

De ruimteprofielen zijn samengesteld en gericht op de groen- en waterstructuur;    

De massaopbouw van bebouwing is enkelvoudig tot samengesteld;    

De relatieve omvang van bebouwing is klein;    

De vormbehandeling is kantig; 
Bijgebouwen zijn onderdeel in de hoofdvorm of ondergeschikt van vorm; 

  

 

 

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak;    

Aanzichten    
Hoofdgebouwen zijn straatgericht;    

De geleding van de aanzichten is wisselend met verband per straat of straatwand;               

De gevelcompositie is overwegend hedendaags, naar traditioneel neigend.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik is baksteen en pannen;    

De kleurtoon is donker aan de randen, middentoon rond de terp, licht in het middendeel;    

Het kleurgebruik is gevarieerd, in cluster samenhangend;    

Details en ornamentering van bebouwing is eenvoudig, plasticiteit wordt bereikt met erkers en 
dakkapellen. 

  

 

 

Overig    
Hekwerken, schuttingen en tuinmuren zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.    

 

 

 

 

 
 

 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor   incidentele nieuwe afwijkende  oplossingen.
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 Gebied E7 
Eekwerd / Altenburg 
 Eekwerd I 
 

 

Algemeen 

Eekwerd I is een woongebied uit de 60-er jaren met een rationele verkaveling 

en lange zichtlijnen. De structuur is een eenvoudig stratenplan met brede, 

betrekkelijk kale profielen en enkele stempelverkavelingen. De bebouwing 

staat op enige afstand van de weg in strakke rooilijnen. De randen zijn relatief 

open begrensd naar open grasvlakten met bomen. Langs de Eekwerdlaan zijn 

recent een kantoor en enkele woningen toegevoegd, waardoor de 

afstandelijkheid van de buurt naar de hoofdontsluiting verminderd is. Een deel 

van de huurwoningen is gedeeltelijk gerenoveerd en voorzien van een meer 

sprekende vormgeving. 

 

Plaatsing en hoofdvorm 

Hoofdbebouwing staat strak in rooilijnen, ook op straathoeken. De bebouwing 

is hoofdzakelijk in gesloten rijenwoningen met in randen halfgesloten 

bebouwing met vrijstaande en halfvrijstaande woningen. De hoofdzaak van 

bebouwing zijn rijenwoningen in 2 lagen met kap. Langskappen overheersen. 

Daarnaast komen vrijstaande woningen en half vrijstaande woningen voor 

met 1 laag met kap. Bij de toegang ligt een complex gestapelde woningen die 

zich niet sprekend onderscheidt van de overige bebouwing. De bouwmassa’s 
zijn eenvoudig met weinig plastiek, er zijn vele kale, gesloten zijgevels in 

beeld. De vormbehandeling van bebouwing is kantig. 

 

Aanzichten en opmaak 

De woningen zijn straatgericht. De geleding van gevels is horizontaal. De 

kleurtoon is overwegend licht; in gele en lichtbruine tonen van gevels en 

verbleekte grijs en herfstkleur voor pannen. Het materiaalgebruik is baksteen 

en betonpannen. De detaillering van bouwdelen is sober. Bij de renovatie van 

een aantal woningen zijn sprekender kleuren toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waardering 

De straatbeelden van Eekwerd I zijn te sober van vorm om van een 

aansprekende kwaliteit te spreken. Daar waar in voortuinen enigszins 

substantiële beplanting voorkomt wordt het straatbeeld milder. Het totaalbeeld 

van de bebouwing is sober en saai. Zowel de woningen als de straatprofielen 

zijn vatbaar voor verbeteringen. 

 

Beleidsintentie 

Het beleid is gericht op het respecteren van de hoofdstructuur van het gebied 

met daarbij ruimte voor incidenteel en structurele aanpassingen in de 

bebouwing en de straatprofielen. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Eekwerd I HR RI IV 

Ruimte    
Eekwerd I is een woongebied op basis van een rationeel verkavelingsprincipe met lange zichtlijnen;    

Het stratenplan is gestileerd met brede profielen en enkele stempelverkavelingen;                                           
Het geheel is ontwikkeld in de 70-er jaren.     
Plaatsing    
De bebouwing staat strak in de rooilijn;    

De onderlinge afstand tussen gebouwen is gesloten bij rijenwoningen, halfgesloten bij vrijstaande en 
halfvrijstaande woningen;                                             

   

Er zijn overwegend langskappen.    
Hoofdvorm    
De bebouwing bestaat voornamelijk uit 2 lagen met een kap, langs randen en in binnengebied komt 
1 laag met kap voor; 

   

De straatprofielen zijn sober en breed met symmetrische opzet;    
De massaopbouw van gebouwen is enkelvoudig, er zijn veel kale zijgevels;     
De bebouwing is klein van omvang en kantig;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdbebouwing.    
Aanzichten    
Hoofdgebouwen zijn straatgericht;    

De horizontale geleding in gevels is dominant.    
Opmaak    
Het materiaalgebruik is baksteen en betonpannen;     

De kleurtoon is licht;    

De detaillering in ornamentering is sober.    

Overig    
De renovatie van  een aantal woningen heeft geleid tot een sprekender straatbeeld;    

Het kantoor en de woningen langs de Eekwerdlaan zijn een ruimtelijke accent langs de rand van het 
woongebied; 

   
 

Hekwerken, schuttingen en tuinmuren zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 Gebied E8 
 Eekwerd/Altenburg 
Eekwerd II 
 
Algemeen 
Eekwerd II is een woongebied uit de 70-er jaren met een gemengd beeld 
bepaald door hoekverdraaiingen in wegtracés en kleine plantsoenen. Dit leidt 
tot een gevarieerd ruimtebeeld. 
De randen zijn gevarieerd op afwisselende afstanden tot de Eekwerdlaan, een 
markant seniorencomplex bij de toegang naar de binnenstad en afwisselende 
openbare en privé randen op de overgang naar het gebied Fûgelkrite. 
Recent is een klein gebied aan de noordzijde toegevoegd dat de schakel 
vormt naar Altenburg en de Fûgelkrite. De buurt wordt gedomineerd door 
vrijstaande en halfvrijstaande woningen met een in het beeld ondergeschikt 
onderdeel rijenwoningen.  
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De bebouwing is gesitueerd in korte rooilijnen met kleine verspringingen. 
Blokken rijenwoningen van wat grotere lengte zijn door sprongen en/of 
aanbouwen geleed. De halfgesloten bebouwing overheerst. De richting van 
de bebouwing is overwegend door langskappen bepaald. Bij vrijstaande 
woningen is er op enkele plaatsen de eindwoning van een rij gedraaid. 
De bebouwing is gemengd in 1 en 2 bouwlagen met kap.  
De ruimteprofielen zijn relatief kort en door redelijk beplante voortuinen, 
straatbomen en plantsoenen van een overheersend groen karakter. 
De bouwmassa’s zijn enkelvoudig met plastische  toevoeging door luifels, 
erkers, entrees. 
De bebouwing is kleinschalig en kantig. 
De zuidrand wordt gevormd door een complex voor senioren in 2 en 3 
bouwlagen in een gestileerde opbouw en een school in 1 laag. 
 
Aanzichten en opmaak 
De bebouwing is, op een enkel blokje na, straatgericht. De geleding in de 
gevel is wisselend. De compositie van gevels is indifferent. 
Het materiaalgebruik is baksteen, hout en pannen. 
De kleurtoon is middentoon, alleen het seniorencomplex is licht van toon. De 
overheersende kleur is geel/bruin met enkele witte accenten in de gevels, de 
dakkleur in grijzen en herfstkleuring. 
Details in de vormgeving zijn eenvoudig, ornament komt voor in de vorm van 
erkers, dakkapellen ed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waardering 
Het gevarieerde ruimtebeeld in Eekwerd II door plantsoenen en lichte 
rooilijnverspringingen is van waarde. De gestileerde vormgeving in het 
seniorencomplex is beeldbepalend voor de overgang van de binnenstad naar 
het gebied. 
Het algemene beeld is die van intimiteit en variatie zonder opvallende 
uitschieters. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het handhaven van de structurele kenmerken en het 
respecteren van de variaties in het bebouwingsbeeld binnen een rustige 
context zonder uitschieters.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Eekwerd II HR RI IV 

Ruimte    
Kleinschalig gevarieerd woongebied uit de 70-er jaren.    

Plaatsing    
De bebouwing staat in korte rooilijnen met lichte verspringingen;    

Het bebouwingsbeeld is halfgesloten;                                                       

Op enkele eindwoningen na, is de bebouwingsrichting met daken evenwijdig aan de straat.    

Hoofdvorm    
De bebouwing bestaat uit 1 of 2 bouwlagen met een kap in clusters gegroepeerd;    

De massaopbouw is overwegend enkelvoudig, zichtbare bijgebouwen hebben een bijpassende vorm 
bij het hoofdgebouw; 

   

De relatieve omvang van de bebouwing is klein;    

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak.     

Aanzichten    
De bebouwing is, behoudens enkele plaatsen, straatgericht;               

De geleding in de gevels is overwegend horizontaal;    

De compositie is wisselend.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik is overwegend baksteen en pannen, met daarnaast toepassing van hout- en 
plaatmateriaal; 

   

De kleurtoon is middentoon;    
Kleurgebruik is geel en roodbruin voor gevels, grijs en herfstkleur voor daken, details hebben diverse 
kleuren; 

  
 

 

De detaillering in ornamentering is eenvoudig, veelal door plastische toevoegingen aan de 
hoofdmassa verrijkt.  

   

Overig    
Het verzorgingshuis annex aanleunwoningen is een gestileerde vorm in lichte toon op een opvallende 
locatie;  

   

De schoolgebouwen en sporthal zijn opgenomen in een intensief ingericht erf en hebben een 
vrijmoedige vorm; 

   

Hekwerken, schuttingen en tuinmuren zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

 

 

 

 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 Gebied E9 
Eekwerd/Altenburg 
 Altenburg  
 
Algemeen 
Altenburg is een enigszins opzichzelfstaand woongebied ten noorden van de 
Ugolaan. De buitenranden grenzen aan de Kloostervaart, waarlangs 
gedeeltelijk publieke oevers en privé achtertuinen grenzen. 
De structuur in het gebied wordt gevarieerd door een rondweg met 
aantakkingen in een door hoekverdraaiingen geënsceneerd beloop. 
In het midden van het gebied ligt een door woningen omringde groene plek 
die door enkele groene uitlopers met de rand van het gebied is verbonden. 
Het woongebied is in de 80-er en 90-er jaren moeizaam ontwikkeld. Daarom 
is het onderling verband in de bebouwing niet steeds sterk. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De bebouwing staat in strakke rooilijnen, met lichte verspringingen. In een 
enkel geval staat bebouwing trapsgewijs langs een route. Het 
bebouwingsbeleid is gesloten en halfgesloten. De richting van de bebouwing 
varieert in clusters van langs- tot dwarsgeplaatste kaprichtingen. 
De dwarsgerichte kap overheerst bij vrijstaande woningen. De 
hoofdgebouwen zijn 1 of 2 bouwlagen met een kap. Kappen zijn zadeldaken 
parallel en loodrecht op straat en langs de randen enkele schilddaken. Bij 
een aantal rijenwoningen komt een aangekapte berging voor, die zowel van 
de straatzijde als de tuinzijde kan voorkomen. Bijgebouwen zijn ofwel deel 
van het hoofdgebouw of daaraan ondergeschikt. 
 
Aanzichten en opmaak 
De bebouwing is straatgericht. De geleding van de gevels is niet 
uitgesproken. De compositie neigt naar traditionele vormen. De 
bouwmassa’s zijn kantig. Het materiaalgebruik is overwegend baksteen en 
pannen, delen van gevels zijn soms paneelvullingen. 
De kleurtoon is zeer gevarieerd van middentoon tot licht. Het kleurgebruik is 
dan ook nogal gevarieerd. In een cluster rijenwoningen is de hoofdtoon bruin 
met grijze daken. In het overige gebied is de variatie in kleurstelling groot. De 
mate van detaillering van bebouwing varieert maar is in het algemeen 
eenvoudig evenals de ornamentering. 
 
Waardering 
De ruimtevormen in het gebied Alterburg en de afwisseling daarin zijn 
aantrekkelijk. De variatie in de bebouwingsvormen ondersteunt dat niet altijd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het respecteren van de hoofdstructuur van het 
gebied. Incidentele veranderingen zijn mogelijk met name als daarmee de 
verwantschap met de aangrenzende bebouwing wordt versterkt of 
gerespecteerd.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Altenburg HR RI IV 

Ruimte    
Altenburg is een suburbaan woongebied in de stadsrand uit de 80-90 er jaren;    

Het straatbeeld omvat een gemengd beeld met geënsceneerde hoekverdraaiingen in het straatbeeld.    

Plaatsing    
De bebouwing staat in vaste, geknikte rooilijnen;    

De onderlinge positie is gesloten en halfgesloten;      

De bebouwingsrichting is in clusters gevarieerd door langs- en dwarskappen.    

Hoofdvorm    

De bebouwing heeft 1 of 2 bouwlagen met een zadeldak of schilddak;    
Bebouwing is een overwegend enkelvoudige massa, soms door aangebouwde delen samengesteld;    

De massa opbouw is eenvoudig met weinig plastiek;    

De omvang van de bebouwing is klein en de vorm kantig;    

Bijgebouwen zijn mee ontworpen met de hoofdmassa of ondergeschikt;    

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak.    

Aanzichten    
De bebouwing is straatgericht, enkele complexen gedeeltelijk tuingericht;           

De geleding van gevels is indifferent, met grote variatie;    
De gevelcompositie is naar traditioneel neigend.    
Opmaak    
Het materiaalgebruik is baksteen voor gevels en pannen voor daken, in delen van gevels komt 
plaatmateriaal voor; 

   

De kleurtoon is donker tot licht;    
Het kleurgebruik is zeer gevarieerd van geel/bruin tot bruin voor gevels en rood,grijs en herfstkleurig 
voor pannen in een gestrooide variatie; 

   

De detaillering is overwegend eenvoudig, ornamentering komt voor door plasticiteit van aan- en 
uitbouwen. 

   

Overig    
Hekwerken, schuttingen en tuinmuren zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    
Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

    

 

 
 
 

 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de  verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor   incidentele nieuwe afwijkende oplossingen. 
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Gebied F10 
Klokslag 
 
Algemeen 
Het bedrijfsterrein Klokslag vindt zijn grondslag in buiten de stadswal 
ontwikkelde bedrijvigheid langs een water en uitvalsweg (Franekerstraat). 
Het is in noordelijke richting ontwikkeld rond bestaande en nieuwe 
verbindingen, en rond de begraafplaats, die een cesuur in de richting 
binnenstad vormt. 
De buitenranden zijn door beplanting afgeschermd. Langs de 
oorspronkelijke routes heeft het ruimtelijk beeld nog een traditionele 
grondslag. De toegangen zijn met woningen nog goed herkenbaar, 
daartussen is het beeld neigend naar vormloos. Het noordelijke deel (rond 
de Koopman Heeresweg) wordt gedomineerd door twee solitaire 
vestigingen op een ruim eigen erf en een compact bedrijfsterrein rond een 
enkele ontsluiting. Langs de Hichtumerweg is recent een nieuw gezamenlijk 
gebouw ontwikkeld voor brandweer en politie. Door de grote verschillen is 
het gebied niet in een tijdsbeeld te plaatsen. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De onderlinge positie van de bebouwing is wisselend. Langs de oude 
Hichtumerweg is sprake van het met knikken volgen van het wegtracé; in 
het noordelijke deel is sprake van posities die een rooilijn volgen, in de 
solitaire vestigingen is geen sprake van een specifieke rooilijn. 
De onderlinge positie van bebouwing is als halfgesloten tot gesloten te 
typeren. De richting van de bebouwing is wisselend. Bedrijfsbebouwing 
bestaat uit 1 of 2 bouwlagen, voorzien van platte daken, flauwe zadeldaken 
of boogkappen. (Bedrijfs)woningen hebben 1 laag met een sprekende kap. 
Massaopbouw is veelal samengesteld, in enkele gevallen opgebouwd uit 
repeterende vormen. De relatieve omvang van woningen is klein, van 
bedrijfsgebouwen variërend van klein tot zeer groot. De vormbehandeling is 
kantig. 
 
Aanzichten en opmaak 
De bebouwing is gericht naar de publieke ruimte. Alleen solitaire vestigingen 
staan op zichzelf op een groot erf. Door de gerichtheid naar de straat komt 
open opslag bij bedrijven in het straatbeeld voor. 
Dit is soms voldoende afgeschermd.  
De geleding en compositie van bebouwing is wisselend.  
Baksteen en plaatmateriaal zijn dominante gevelmaterialen. De kleurtoon 
van (bedrijfs)gebouwen is licht, voor bedrijfswoningen varieert die van licht 
tot middentoon. Het dominante kleurgebruik is grijs. Enkele daken en een 
grote solitaire vestiging zijn rood van kleur. Een recente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nieuwbouw langs de Koopman Heeresweg heeft het gebied een goede 
facelift gegeven en is een indicatie voor verbeteringsmogelijkheden, evenals 
het gezamenlijke gebouw van brandweer en politie. 
 
Waardering 
Het bedrijfsterrein Klokslag is een relatief gecompliceerd gebied met veel 
verschillende beelden. De overgang naar de binnenstad is nog netjes maar 
kwetsbaar. De nieuwbouw van Rentex Floron langs de Koopman 
Heeresweg, en meer recent de bebouwing van brandweer en politie geven 
een goed beeld van positieve vernieuwing. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op incidenteel veranderen van het ruimtelijk beeld van 
het gebied. Daarbij moet de ingang naar de binnenstad en de beeldvorm 
langs de Koopman Heeresweg gerespecteerd worden en als basis voor 
vernieuwing worden gezien. Aandacht vraagt de storende open opslag 
direct aan de publieke ruimte.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Klokslag HR RI IV 

Ruimte    
De Klokslag is een werkterrein rond de Koopman Heeresweg en de Oude Hichtumerweg en de 
Hichtumerweg; 

  

 

 

Langs de randen en het water is het terrein afgeschermd door beplanting;                                            

De interne ruimtelijke opbouw is in zichzelf gekeerd en neigt naar amorf.     
Plaatsing    
De onderlinge positie is wisselend en voor het deel geplaatst in een geknikte rooilijn;    
Solitaire vestigingen hebben een zelfstandige positie op een eigen erf;                                                       

De onderlinge afstand tussen gebouwen is gesloten tot halfgesloten;    
De bebouwingsrichting is wisselend;    

Opslag aan de straatzijde behoeft een afscherming.    

Hoofdvorm    
De bebouwing heeft 1 of 2 bouwplagen met platte daken, flauwe zadeldaken of boogkappen;    
De (bedrijfs)woningen hebben overwegend 1 laag met een sprekende kap;    

De massaopbouw is vaak samengesteld, soms door repeterende vormen;    

De omvang van de bebouwing varieert van klein tot zeer groot, kleiner bij binnenstad;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdbebouwing;    

De vormbehandeling is hoofdzakelijk kantig;    

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak.    

Aanzichten    
Bebouwing is gericht naar de publieke ruimte ;    

De geleding en compositie van gevels is wisselend.    
Opmaak    
Het materiaalgebruik is baksteen en plaatmateriaal ;    
De kleurtoon voor bedrijfsbebouwing is licht, van (bedrijfs)woningen middentoon;    

Kleurgebruik is overwegend grijs, met enkele opvallende accenten in rode daken en een grote 
solitaire vestiging in een rode kleur; 

  
 

 

De detaillering is sober.    
Overig    
Enkele bedrijfswoningen verzorgen de overgang naar de omgeving;    

De nieuwe bedrijfsbebouwing langs de Koopman Heeresweg is een richtinggevende positieve 
verbetering in het gebied; 

   

Hekwerken en erfafscheidingen zijn toegestaan mits passend bij kleur en vorm van hoofdgebouwen 
of bijgebouwen op het perceel; 

   

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor  incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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Gebied G11 
de Marne 
de Marne I 
 

Algemeen 

Het bedrijfsterrein de Marne I ligt in de oksel van Rijksweg 7 en de 

Provinciale weg. Het is ontwikkeld vanuit twee bestaande routes; de 

Marneweg en de Oude Rijksweg. De watertoren markeert de toegang tot 

het gebied. Het gebied is aanvankelijk ontwikkeld aan de noordzijde van de 

Marneweg. De structuur is gecompliceerd door een bewaarde terprest en 

hoogspanningsleidingen. De zone tussen de Marneweg en de oude 

rijksweg is als een beeldbepalende rand ontwikkeld met op de kop een 

locatie voor kantoren. Het bedrijfsterrein is van recente datum. Er komen 

geen bedrijfswoningen voor.  

 

Plaatsing en hoofdvorm 

De onderlinge positie van bebouwing is wisselend door het gebogen beloop 

van bedrijfswegen. Alleen langs de Oude Rijksweg staat bebouwing in een 

rooilijn en is daar halfgesloten. In het overige gebied is (nog) sprake van 

half open bebouwing met relatief grote onderlinge afstand. 

De richting van de bebouwing is wisselend, de representatieve ruimten zijn 

naar de publieke ruimte gericht. Open opslag is in het algemeen redelijk 

afgeschermd, op enkele locaties na. 

De bebouwing heeft 1 of 2 bouwlagen met overwegend platte daken of 

flauwe zadeldaken. Het kantoorgebouw heeft een halfronde onderbouw op 

de rand van het water met daarboven 2 bouwlagen in rechthoekige vorm. 

De gevelgeleding is wisselend van indifferent tot verticaal gericht. De 

gevelcomposities zijn gestileerd. De massaopbouw is vaak samengesteld 

uit elementaire componenten. De omvang varieert van klein tot middelgroot. 

De vormbehandeling is kantig. 

 

Aanzichten en opmaak 

Het materiaalgebruik is baksteen en plaatmateriaal. De kleurtoon is 

overwegend licht tot middentoon. In het kleurgebruik is grijs dominant  

met rood/bruin als minder voorkomende kleurgebruik. Onderdelen in 

gebouwen hebben soms een opvallende kleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het merendeel van de bebouwing is sober gedetailleerd, enkele gebouwen 

springen eruit door een eenvoudig maar verzorgde detaillering.  

 

Waardering 

Het bedrijfsterrein de Marne is nog niet volgroeid. Er is nog een klein aantal 

invullingen te verwachten. Dat zal bijdragen aan een sterkere samenhang 

van het ruimtelijk beeld dan tot nu toe het geval is. De gerealiseerde 

bebouwing is als trendsettend voor uitbouw en vernieuwing te beschouwen.  

 

Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het respecteren van de gerealiseerde kenmerken in 
het gebied, waarbij er ruimte is voor incidentele veranderingen. Langs de 
Oude Rijksweg ligt de nadruk op versterking van de gerealiseerde 
samenhang in bebouwing. In het overige gebied op nieuwbouw en 
vernieuwingen met elementaire bouwvormen en aandacht voor open 
opslag.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : de Marne I HR RI IV 

Ruimte    
De Marne is een bedrijfsterrein in de stadsrand;    

Het merendeel van bebouwing is van recente datum.        
Plaatsing    
Langs de Oude Rijksweg staat bebouwing in de rooilijn, in de rest van het gebied is de plaatsing van 
bebouwing wisselend; 

   

De onderlinge afstand is halfgesloten;                                                       

De gerichtheid van bebouwing is wisselend langs en loodrecht op openbare ruimte.    
Hoofdvorm    
Bebouwing heeft 1 of 2 bouwlagen met plat dak of flauw zadeldak;    
De massa opbouw van bebouwing is veelal samengesteld;    
De omvang van bebouwing is klein tot middelgroot;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw ;      
De vormbehandeling is kantig.    

Aanzichten    
De meeste bebouwing is gericht naar de openbare ruimte met voorzover voorkomend representatieve 
ruimten;           

  

 

 

De geleding van gevels is indifferent, met enkele gebouwen met verticale geleding;    
De gevelcompositie is gestileerd.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik is baksteen en plaatmateriaal;    
De kleurtoon is  licht tot middentoon;     

In kleurtoon domineert grijs, met enkele gebouwen een bruine toon, afwijkende kleuren vallen op;    
De detaillering is overwegend sober, enkele gebouwen zijn zorgvuldig gedetailleerd.       
Overig    
De watertoren bij de toegang werkt als landmark voor het terrein;    

Hekwerken en erfafscheidingen zijn toegestaan mits passend bij kleur en vorm van hoofdgebouwen of 
bijgebouwen op het perceel; 

   

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

     

 
 
 
 
 
 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor  incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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Gebied G12 
de Marne 
de Marne 2004 
 
Algemeen 
De Marne 2004 is een te ontwikkelen bedrijfsterrein aan de westzijde van 
het bestaande bedrijfsterrein de Marne. 
De ontsluitingsstructuur is ontleend aan de bestaande Marneweg en de 
Oude Rijksweg. Het gebied bevat een beeldbepalende randzone en 
regulier bedrijfsterrein rond bedrijfswegen die oriënteren op het omringende 
buitengebied. In het plan is een archeologische vindplaats gespaard, als 
een publieke groene kern. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De beoogde bebouwing is voorzien in rooilijnen langs de wegen in een 
halfgesloten bebouwingstructuur. 
De richting van de bebouwing is onbepaald, open opslag moet uit zicht 
blijven. Bebouwing is voorzien in 1 of 2 bouwlagen. Er zijn geen kapvormen 
voorgeschreven. 
De massavorm van bebouwing kan zowel enkelvoudig als samengesteld 
zijn.  Voorkeur bestaat voor elementaire vormen. De omvang is beoogd als 
klein tot middelgroot. De vormbehandeling is als kantig beoogd. 
 
Aanzichten en opmaak 
Bebouwing wordt met representatieve ruimte naar de openbare ruimte 
gericht. De gevelgeleding kan wisselend zijn. De gevelcompositie is als 
gestileerd beoogd. Het materiaalgebruik kan zowel baksteen als 
plaatmateriaal zijn. De kleurtoon van bebouwing is middentoon tot donker. 
Binnen die kleurtoon is er ruimte voor verschillende passende 
kleurstellingen. De detaillering van bebouwing is eenvoudig en zorgvuldig. 
Aan ornamentiek is geen behoefte. 
 
Waardering 
Met de spelregels voor de invulling wordt een samenhangende vormgeving 
van bebouwing beoogd zonder al te veel individuele ruimte voor invulling in 
te perken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsintentie 
Het uitgangspunt is vooralsnog de betrekkelijk sobere spelregels voor de 
invulling met bebouwing te handhaven.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : de Marne  2004 HR RI IV 

Ruimte    
Bedrijfsterrein in de stadsrand, beeldbepalende rand langs Oude Rijksweg.    

Plaatsing    
Langs de Oude Rijksweg staat bebouwing in de rooilijn, in de rest van het gebied is de plaatsing van 
bebouwing wisselend; 

   

De bebouwing is halfgesloten;                                                       

De bebouwing richting kan wisselen;    

Open opslag wordt uit zicht gehouden.    

Hoofdvorm    
De bebouwing heeft 1 of 2 bouwlagen;    

De gebouwen zijn  enkelvoudig of samengesteld met elementaire vormen;    

De relatieve omvang is klein tot middelgroot ;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    

De vormbehandeling is kantig.    

Aanzichten    
Representatieve delen zijn gericht op het openbaar gebied;    

De gevel geleding is wisselend;     

De gevelcompositie is gestileerd.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik is baksteen en/of plaatmateriaal;    

De kleurtoon is middentoon tot donker;    

In kleurtoon domineert grijs, met enkele gebouwen een bruine toon, afwijkende kleuren vallen op;    

De detaillering is eenvoudig en zorgvuldig.    

Overig    
Randbebouwing langs oude rijksweg sluit aan bij het aangrenzende gebied in de Marne I;    

Hekwerken en erfafscheidingen zijn toegestaan mits passend bij kleur en vorm van hoofdgebouwen of 
bijgebouwen op het perceel; 

   

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

 

 

 

 

 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor   incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.

 

richtbeeld 



 

 159 

  

Gebied G13 
de Ward 
 
Algemeen 
De Ward is een terrein specifiek gericht op de combinatie van wonen en 
werken. Het gebied ligt in de stadsrand. 
De randen zijn gestileerd; langs de provinciale weg is beoogd het gebied af 
te schermen door een wand van muren en bebouwing met een berm 
ervoor; de andere kanten hebben een oriëntatie naar de stad of open 
ruimte met op de voorgrond de situatie van de bedrijfswoningen. 
De interne ontsluitingsroute volgt de vorm van het driehoekige terrein en 
sluit op één punt aan op de Twibaksdijk. 
Het ruimtelijk beeld is herkenbaar in de noordrand waar een gemengd 
beeld van de bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen is ontstaan in het 
silhouet en van doorzichten vanuit het gebied naar buiten en van de 
bedrijfsgebouwen langs de bedrijfswegen. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De plaatsing van bedrijfsgebouwen is overwegend in een rooilijn, enerzijds 
langs de bedrijfsweg of langs de buitenzijde langs de provinciale weg. 
Aan de andere zijde van het bedrijfserf is sprake van wisselende posities 
bepaald door de omvang van bedrijfsgebouwen en plaats van de 
bedrijfswoningen. 
De onderlinge afstand is halfgesloten tot gesloten. 
De bebouwingsrichting is wisselend. 
Bedrijfsbebouwing bestaat overwegend uit 1 of 2 lagen, bedrijfswoningen 
uit 1 of 2 bouwlagen met een kapvorm. 
De ruimtevorm van bedrijfswegen is asymmetrisch. 
De massaopbouw is gevarieerd; de relatieve omvang klein tot middelgroot. 
De vormbehandeling is kantig. 
 
Aanzichten en opmaak 
De bebouwing is overwegend naar de bedrijfswegen gericht. Langs de 
noord-oost randen zijn bedrijfswoningen naar de buitenrand van het gebied 
gericht. De geleding van de gevels is wisselend, de gevelcompositie 
enigszins gestileerd met traditionele trekken. 
Het materiaalgebruik is baksteen of plaatmateriaal voor bedrijfsgebouwen, 
baksteen en pannen voor bedrijfswoningen. 
De kleurtoon is middentoon in de randen tot licht in het interieur van het 
gebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kleurgebruik is grijs dominant met beige als tweede kleur, 
bedrijfswoningen zijn in een bruine/beige gevelsteen met rode 
pannendaken uitgevoerd. 
De detaillering is eenvoudig maar zorgvuldig. 
 
Waardering 
Uit het gerealiseerde deel is beoogde interne samenhang en de 
afwisselende oriëntatie naar de randen al zichtbaar. Deze opzet blijft 
uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Ook het 
materiaal- en kleurgebruik geeft samenhang in het gebied. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op handhaven van de beoogde structurele 
uitgangspunten en spelregels voor de vorm en aard van de invullingen 
daarbinnen.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : de Ward HR RI IV 

Ruimte    
Het gebied is bestemd voor combinatie wonen – werken en ligt in de stadsrand met een afscherming 
naar de provinciale weg en oriëntatie met bedrijfswoningen naar de andere zijden; 
Het ruimteprofiel van de bedrijfswegen is asymmetrisch. 

 

   

   

  

Plaatsing    
De bedrijfsbebouwing staat in de rooilijnen, bedrijfswoningen hebben een wisselende positie;    

De bebouwingafstand is halfgesloten;                                                       

De bebouwingsrichting is straatgericht, wisselend bij woningen.    

Hoofdvorm    
Bijgebouwen zijn meeontworpen met de hoofdmassa of ondergeschikt van vorm;    

De bedrijfsbebouwing heeft 1 of 2 bouwlagen; bedrijfswoningen hebben 1 of 2 bouwlagen met 
dakvorm; 

  

 

 

De omvang van bebouwing is klein tot middelgroot; de vormbehandeling is kantig;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak.    

Aanzichten    
De gerichtheid van bebouwing is per zone in het gebied gelijk, ofwel met gerichtheid voor 
bedrijfsgebouw en woning op de bedrijfsweg ofwel gerichtheid van bedrijfsgebouw op de 
bedrijfswegen en van de woning naar de buitenrand; 

 
 

 

  

De gevel geleding is wisselend;               

De gevelcompositie is gestileerd.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik van bedrijfsgebouwen is baksteen of plaatmateriaal, dat van bedrijfswoningen 
baksteen en pannen; 

 

 

  

De detaillering is eenvoudig en zorgvuldig.    

Overig    
Hekwerken en erfafscheidingen zijn toegestaan mits passend bij kleur en vorm van hoofdgebouwen 
of bijgebouwen op het perceel; 

    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

    

 
 
 
 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor  incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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Gebied I 14 
Hollandiabuurt 
Hollandiabuurt-wonen 
 
Algemeen 
Hollandiabuurt heeft een kleinstedelijk weefsel aangehaakt aan de 
oorspronkelijke toegangsroute van de Harlingerstraat naar de binnenstad. 
Het is een woongebied met enkele stadsrandfuncties langs de 
Harlingerstraat. 
Het is een van de oudste woonbuurten van Bolsward buiten de binnenstad, 
en dateert van omstreeks 1890-1910.  
Dit heeft een gestileerd min of meer rechthoekig stratenpatroon met enkele 
toegangen vanaf de historische route van de Harlingerstraat. De overgang 
met het aangrenzende bedrijfsterrein wordt door plantsoen en lange rijen 
garageboxen bepaald. De woningen staan direct aan de smalle straten of 
hebben een kleine voortuin. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De bebouwing staat in de rooilijn; de onderlinge afstand is gesloten, langs 
de Harlingerstraat is de rooilijn meer wisselend. 
Enkele hoekpanden in de buurt geven een bijzonder accent. De bebouwing 
bestaat, op enkele uitzonderingen na aan de Harlingerstraat, uit 1 bouwlaag 
met een traditionele kap. 
De kapinrichting is zowel met langs- als dwarskappen in een gevarieerde 
samenhang. 
De bebouwing is uitgesproken kleinschalig en heeft kantige vormen. 
 
Aanzichten en opmaak 
Bebouwing is naar openbare ruimte gericht. 
De gevelgeleding is verticaal gericht, de compositie traditioneel. 
Het materiaalgebruik is baksteen, pannen en, geschilderd hout. 
De kleurtoon is middentoon. Het kleurgebruik is rood/bruin voor gevels met 
lichte accenten in gevelopeningen. Het kleurgebruik is grijs gesmoord en 
rood voor daken. Langs de Harlingerstraat komen enkele lichte in stucwerk 
uitgevoerde gevels voor. De detaillering is overwegend eenvoudig, met 
traditionele ornamenteringen in gevelgeledingen, daklijsten en dakkapellen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waardering 
Het gebied is een specimen van eind 19

e
 eeuwse  woningbouw in een 

redelijk oorspronkelijke staat. Vanuit dat oogpunt heeft het gebied 
cultuurhistorische waarde. Een aantal vernieuwingen in het gebied zijn niet 
steeds even passend, qua materiaal-, kleurgebruik en detaillering bij deze 
oorspronkelijke kwaliteit. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het handhaven van structuur en karakter van het 
woongebied. Vernieuwingen moeten plaatsvinden met respect voor het 
oorspronkelijk, cultuurhistorisch waardevolle karakter van het gebied.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Hollandiabuurt- wonen HR RI IV 

Ruimte    
Het woongebied Hollandiabuurt bestaat uit het historische beeld van de Harlingerstraat met 
aangrenzend een woonbuurt met een beknopt stratenplan; 

   

Het gebied heeft een gestileerd stratenplan zonder of met kleine voortuinen;             

Het gebied stamt uit de periode 1890 – 1910.    

Plaatsing    
De bebouwing staat, behoudens enkele panden in de Harlingerstraat, in de rooilijn;     

De onderlinge afstand tussen de bebouwing is gesloten;                                                       

De bebouwingsrichting is wisselend door langs- en dwarskappen;    

Op enkele punten zijn hoekpanden markant.     

Hoofdvorm    
De bebouwing bestaat overwegend uit 1 laag met kap, alleen in de Harlingerstraat komen enkele 
gebouwen met 2 lagen voor; 

   

Het ruimteprofiel is symmetrisch;    

De bebouwing heeft enkelvoudige massa’s, met plastische toevoegingen;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    

De omvang van de bebouwing is klein, de vormbehandeling kantig;    

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak.    

Aanzichten    
De bebouwing is straatgericht;               

De gevelgeleding is verticaal en compenseert het horizontale effect in de hoofdmassa;    

De gevelcompositie is traditioneel gestileerd.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik is baksteen, pannen en geschilderd hout;    

De kleurtoon is middenkleur met enkele lichte accenten in bebouwing;    

Het kleurgebruik is overwegend bruinrood met grijze accenten in gevels, de dakkleur is in afwisseling 
blauwgrijs en rood; 

  

 

 

De detaillering is overwegend eenvoudig met traditionele ornamentering in gevelgeleding, daklijsten 
en dakkapellen. 

 

 

 
 

 

Overig    
Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

 
 
 

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor  incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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Gebied I 15 
Hollandiabuurt 
Hollandiabuurt-werken 
 
Algemeen 
Hollandiabuurt–werken is een samenstel van bedrijfsterreinen met 
bedrijven en woningen gegroepeerd rond een entreegebied van de stad. 
Het ruimtelijk beeld wordt bepaald door vestigingen rond deze entree en 
enkele bedrijfsstraten.  
In het westelijk deel zijn de bedrijfsactiviteiten afgeschermd voor groene 
randen en voorruimten met daarin een pompstation met expressieve 
waarde. Het gebied is langzaam ontwikkeld in de vorige eeuw. Een 
markante schoorsteen verwijst nog naar de beginfase van deze 
ontwikkeling. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De onderlinge positie van de bedrijfsgebouwen is wisselend, de afstand tot 
de weg varieert nogal. 
Het bebouwingsbeeld is overwegend halfgesloten, alleen aan de groene 
westzijde is het halfopen evenals langs de zuidrand langs de rijksweg. 
De bouwmassa’s zijn zowel enkelvoudig als samengesteld. Bebouwing 
heeft 1 of 2 bouwlagen, overwegend met plat dak; in enkele gevallen komt 
een boogdak of flauw zadeldak voor. Een enigszins verstopt 
verzamelgebouw heeft 4 bouwlagen met een plastische vormgeving. 
De relatieve omvang varieert van klein tot groot. De vormbehandeling is 
kantig. 
Op enkele plaatsen komt storende open opslag voor. 
 
Aanzichten en opmaak 
Bebouwing is, meestal met representatieve ruimte naar de publieke ruimte 
gericht; in enkele gevallen komt tweezijdige oriëntatie voor op hoeken. 
De gevelgeleding in het gebied is wisselend per pand ook de 
gevelcomposities zijn wisselend, van traditioneel tot gestileerd en 
geschakeerd.  
Het materiaalgebruik is steenachtig en plaatmateriaal. De kleurtoon varieert 
van licht tot donker. In het kleurgebruik zijn grijs/wit en bruin dominant, met 
enkele opvallende afwijkende kleuren. 
De detaillering is eenvoudig, de ornamentering is beperkt tot enkele 
representatieve delen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waardering 
De ruimtelijke betekenis van het gebied is van waarde als entreegebied tot 
de stad. In de aangrenzende bedrijfsstraten is ruimte voor vernieuwing en 
verbetering van het ruimtelijk beeld. In het westelijk deel is het groene 
kader voor het algemene ruimtelijk beeld van structurele betekenis. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid naar Hollandiabuurt- werken is gericht op het respecteren van de 
bestaande kwaliteiten en op het incidenteel vernieuwen in bedrijfsstraten ter 
weerszijden van de Harlingerstraat. Vermengingen in het westelijk deel 
vinden plaats met respect voor het bestaande groene kader.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Hollandiabuurt- werken HR RI IV 

Ruimte    
Hollandiabuurt- werken is een samenstel van bedrijfsterreinen gegroepeerd rond een entreegebied 
tot de  stad; 

   

Het ruimtelijk beleid wordt bepaald door vestigingen rond de entree en langs de Harlingerstraat;             
Het westelijk deel heeft een waardevolle groene entourage;    

Het tijdsbeeld is zeer gevarieerd en stamt uit de gehele vorige eeuw.    
Plaatsing    
De onderlinge afstand van bedrijfsgebouwen is wisselend, veelal op enige afstand van de wegen;     

De afstand tussen gebouwen is halfgesloten langs de hoofdroutes en halfopen langs bedrijfsstraten;               
De bebouwingsrichting is overwegend langs de  straat gericht; in het zuidelijk en westelijk deel is 
sprake van een eigen positie op erven;  

   

 
Open opslag aan de straatzijde afschermen.     
Hoofdvorm    
De bebouwing heeft overwegend 1 of 2 bouwlagen met plat dak enkele gebouwen hebben een 
boogkap of flauw zadeldak; 

   

 
Een achterafgelegen verzamelgebouw  heeft 4 bouwlagen;    

Het ruimteprofiel is symmetrisch op ruime afstand langs de hoofdwegen, in bedrijfsstraten staat 
bebouwing dicht op de straat; 

   

De massaomvang is gevarieerd van enkelvoudig tot samengesteld;    
De relatieve omvang is klein tot groot;    
Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    
De vormbehandeling is kantig.    

Aanzichten    
Representatieve ruimten zijn gericht op het openbaar gebied;               

De gevelgeleding is wisselend, de gevel compositie varieert van traditioneel tot gestileerd 
geschakeerd. 

   

Opmaak    
Het materiaalgebruik is in verschillende steenachtige materialen en plaatmateriaal;    
De kleurtoon varieert van licht tot donker;    

Dominante kleuren zijn grijs met bruin, enkele panden hebben een heldere kleur;    
De detaillering is eenvoudig, ornamentering komt voor bij representatieve delen.    
Overig    
In het gebied komen twee elementen voor die van cultuurhistorische waarde zijn, het pompstation en 
de schoorsteen bij Nestlé; 

   

Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward. 
 

   

HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor  incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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Gebied J 16 
Noord 
 
Algemeen 
Het woongebied Noord ligt aan de westzijde tegen de binnenstad aan en is 
in 2 fasen ontwikkeld in de 60er en 70er jaren, in een suburbaan 
verkavelingsplan met trekken van de wederopbouw. 
Het gebied ligt tussen twee oorspronkelijke routes naar de binnenstad; de 
Harlingerstraat en de Franekerstraat. De Franekerstraat maakt deel uit van 
het gebied, de Harlingerstraat door de scheiding van de 
Witmarsumertrekvaart niet. Middendoor het woongebied is een nieuwe 
verbinding naar de binnenstad gemaakt (Gijsbert Japicxlaan) met een 
dominante allure ten opzichte van het omringende woongebied. Op de 
overgang naar de binnenstad ligt een pleinvorm direct grenzend aan de 
stadsgracht, dat als p-terrein en manifestatieterrein wordt gebruikt. Het 
woongebied heeft ruimtelijke en gemengd beeld van overwegend 
rijenwoningen en vrijstaande en halfvrijstaande woningen in het 
middendeel, met langs de randen hogere bebouwing in de vorm van flats. 
De noordrand langs de Franekerstraat vertoont over een beperkte lengte 
een historisch beeld.  
De structuur van het gebied wordt bepaald door groene randen aan de 
zuidzijde en kleine plantsoenstroken langs de wegen. In het noordelijke deel 
is een driehoekige groene ruimte aansluitend aan Plein 1455 dominant met 
eromheen een stratenpatroon met enkele plantsoenen, grenzend aan de 
bestaande begraafplaats. 
Door de nabije ligging van de binnenstad is er in het gebied een aantal 
voorzieningen ingepast (Marnecollege, St. Maartenschool, 
seniorenhuisvesting, begraafplaats, supermarkt). 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De bebouwing van het gebied staat in rooilijnen ook op hoeken en is wat 
betreft onderlinge afstand als gesloten en halfgesloten te typeren. Een 
uitzondering daarop vormen de flats aan de kant van de  Twibaksdijk die 
ritmisch op relatief grote afstand van elkaar staan. 
De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit 2 bouwlagen met een zadeldak. De 
flatbebouwing is 4 bouwlagen met platdak. Een aantal rijenwoningen 
hebben een flauw lessenaarsdak dat enigszins uit de toon  
valt. Bijgebouwen maken ofwel deel uit van de hoofdmassa of zijn 
ondergeschikt. 
De massa van de bebouwing is overwegend enkelvoudig, op hoeken komen 
enkele samengestelde massa’s voor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De relatieve omvang van bebouwing is klein voor het merendeel van 
grondgebonden woningen en middelgroot voor bijzondere gebouwen en 
middelhoge woonbebouwing. 
De vormbehandeling van gebouwen is kantig. 
 
Aanzichten en opmaak 
De gerichtheid van bebouwing is naar de openbare ruimte. Op een enkele 
plaats bij flats en langs het Laag Bolwerk is sprake van tweezijdige 
oriëntatie omdat aan beide zijden van het gebied publiek gebied ligt. 
De gevelgeleding van bebouwing is wisselend met een lichte horizontale 
accentuering. De compositie wordt bepaald door een eenvoudige 
repeterend opzet in rijenwoningen; halfvrijstaande en vrijstaande woningen 
hebben een verwant beeld. 
Het materiaalgebruik is overwegend in baksteen en pannendaken. In enkele 
rijen en bij lintbebouwing is paneelinvulling van de gevelopbouw meer 
bepalend.
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Noord HR RI IV 

Ruimte    
Noord is een woongebied in een suburbaan verkavelingspatroon;     

De ruimteprofielen zijn samengesteld met straten, lanen, plantsoenen en groene randen;    

Het gebied is ontwikkeld in 2 fasen in de 60er en 70er jaren en heeft trekken van 
wederopbouwarchitectuur. 

   

Plaatsing    
De bebouwing staat strak in de rooilijnen en is overwegend halfgesloten tot gesloten;     

De repeterende rij flatgebouwen heeft een open onderlinge afstand;    

De bebouwing heeft overwegend langskappen, in randen komen platte daken voor bij hogere 
bebouwing, enkele rijenwoningen hebben een lessenaarsdak. 

   

Hoofdvorm    
De bebouwing heeft overwegend 2 bouwlagen met een kap, in de randen meerlaagse bebouwing 
voor wonen en bijzondere doeleinden; 

   

De massaopbouw is overwegend enkelvoudig, met enkele samengestelde massa’s op markante 
plekken;  

   

De bebouwing is klein voor grondgebonden woningen en middelgroot voor meerlaagse bebouwing;    
De vormbehandeling is kantig;     

Dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak;    

Bijgebouwen zijn meeontworpen met de hoofdmassa of ondergeschikt van vorm.    

Aanzichten    
De bebouwing is overwegend straatgericht, in randen komt tweezijdige oriëntatie  voor door een 
ligging aan twee publieke ruimten;            

  

 

 

De gevelgeleding en gevelcompositie zijn niet uitgesproken met in rijenwoningen repeterende 
vormen. 

   

Opmaak    
Het materiaalgebruik is overwegend baksteen en pannen; in een aantal bouwwerken is 
paneelinvulling bepalend; 

   

 
In recente nieuwbouw is het materiaalgebruik gevarieerder (baksteen en hout);    

De kleurtoon is middentoon, het kleurgebruik is overwegend geel/bruin voor gevels, en rood/grijs 
voor dakkleuren in het zuidelijk deel, en bruin/rood voor gevels en grijs/herfstkleurig voor dakkleuren 
van het noordelijke deel. 

  

 

 

Overig    
De begraafplaats en het manifestatieterrein Plein 1445 zijn gezichtsbepalend in het gebied;    

Het Marnecollege accentueert de toegang tot de buurt;    

Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward. 
 

   

 
 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen. 
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De kleurtoon is middentoon. Het kleurgebruik is in alle bebouwing verwant 
in beige/bruine gevelsteen en rood/grijze dakkleur in het zuidelijke deel en 
roodbruine gevels, met grijze/herfstkleurige dakkleur in het noordelijke deel. 
De detaillering en ornamentering in bebouwing is eenvoudig. 
 
Waardering 
Het gebied wordt gedomineerd door de bestaande groenstructuur, 
eenvoudige bebouwing en accenten in de randen. De ligging aan de rand 
van de binnenstad is aantrekkelijk, hetgeen tot inpassing van algemene 
voorzieningen kan leiden. De Gijsbert Japicxlaan is een entree tot het 
gebied en tot de binnenstad met allure door het profiel en de markante 
laanbeplanting die ook de bebouwing domineert. De laan is recentelijk 
heringericht. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het respecteren van de hoofdstructuur van het 
gebied en op incidenteel vernieuwen met in achtneming van de samenhang 
in straatbeelden.
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Gebied J 17 
Van der Venstraat 
Noord 
 
Algemeen 
Het projectgebied “van der Venstraat” ligt in Noord op een opvallende plaats 
op de hoek van de Twibaksdijk en de Gijsbert  Japicxlaan. 
Het woongebied Noord ligt aan de westzijde tegen de binnenstad aan en is 
in 2 fasen ontwikkeld in de 60er en 70er jaren, in een suburbaan 
verkavelingsplan met trekken van de wederopbouw. 
Het gebied ligt tussen twee oorspronkelijke routes naar de binnenstad; de 
Harlingerstraat en de Franekerstraat. De Franekerstraat maakt deel uit van 
het gebied, de Harlingerstraat door de scheiding van de 
Witmarsumertrekvaart niet. Middendoor het woongebied is een nieuwe 
verbinding naar de binnenstad gemaakt (Gijsbert Japicxlaan) met een 
dominante allure ten opzichte van het omringende woongebied. Op de 
overgang naar de binnenstad ligt een pleinvorm direct grenzend aan de 
stadsgracht, dat als p-terrein en manifestatieterrein wordt gebruikt. Het 
woongebied heeft ruimtelijk een gemengd beeld van overwegend 
rijenwoningen en vrijstaande en halfvrijstaande woningen in het middendeel, 
met langs de randen hogere bebouwing in de vorm van flats. De noordrand 
langs de Franekerstraat vertoont over een beperkte lengte een historisch 
beeld.  
De structuur van het gebied wordt bepaald door groene randen aan de 
zuidzijde en kleine plantsoenstroken langs de wegen. In het noordelijke deel 
is een driehoekige groene ruimte aansluitend aan Plein 1455 dominant met 
eromheen een stratenpatroon met enkele plantsoenen, grenzend aan de 
bestaande begraafplaats. 
Door de nabije ligging van de binnenstad is er in het gebied een aantal 
voorzieningen ingepast (Marnecollege, St. Maartenschool, 
seniorenhuisvesting, begraafplaats, politiebureau, supermarkt). 
Ten gevolge van de bundeling van onderwijsvoorzieningen komt het gebied 
“van der Venstraat” voor herontwikkeling in aanmerking. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De bebouwing van het gebied Noord staat in rooilijnen ook op hoeken en is 
wat betreft onderlinge afstand als gesloten en halfgesloten te typeren. Een 
uitzondering daarop vormen de flats aan de kant van de Twibaksdijk die 
ritmisch op relatief grote afstand van elkaar staan. 
De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit 2 bouwlagen met een zadeldak. De 
flatbebouwing is 4 bouwlagen met platdak. Een aantal rijenwoningen heeft  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een flauw lessenaarsdak dat enigszins uit de toon valt. Bijgebouwen maken 
ofwel deel uit van de hoofdmassa of zijn ondergeschikt. De massa van de 
bebouwing is overwegend enkelvoudig, op hoeken komen enkele 
samengestelde massa’s voor. 
De relatieve omvang van bebouwing is klein voor het merendeel van 
grondgebonden woningen en middelgroot voor bijzondere gebouwen en 
middelhoge woonbebouwing. 
De vormbehandeling van gebouwen is kantig. 
 
Aanzichten en opmaak 
De gerichtheid van bebouwing is naar de openbare ruimte. Op een enkele 
plaats bij flats en langs het Laag Bolwerk is sprake van tweezijdige oriëntatie 
omdat aan beide zijden van het gebied publiek gebied ligt. 
De gevelgeleding van bebouwing is wisselend met een lichte horizontale 
accentuering. De compositie wordt bepaald door een eenvoudige repeterend 
opzet in rijenwoningen; halfvrijstaande en vrijstaande woningen hebben een 
verwant beeld. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : het project van der Venstraat (Noord) HR RI IV 

Ruimte    
Het projectgebied “van der Venstraat” ligt in Noord, een woongebied met een surburbaan 
verkavelingspatroon met markante groene randen en plantsoenen en met trekken van 
wederopbouwarchitectuur 
met het project wordt de bijzondere ligging bij de toegang tot het woongebied gemarkeerd. 

  
 
 

 

 

Plaatsing    
De bebouwing staat strak in de rooilijn en is overwegend halfgesloten;    

De bebouwing is zowel naar de randen als naar een eigen binnengebied gericht.    

Hoofdvorm    
De bebouwing sluit aan bij de meerlaagse bebouwing in de randen van het gebied met  een 
samengestelde vorm bestaande uit 1 en 3 bouwlagen; 

  

 

 

De massa is overwegend uit repeterende massa’s in 3 bouwlagen met transparante tussenleden 
opgebouwd; 

 

 

  

De vormbehandeling is kantig;     

Bijgebouwen zijn mee ontworpen met de hoofdmassa of ondergeschikt.    

Aanzichten    
De bebouwing is zowel naar de randen als naar een eigen binnengebied gericht;    

De gevelgeleding en gevelcompositie zijn indifferent.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik is overwegend baksteen voor de hoofdmassa’s;    
De kleurtoon is middentoon, het kleurgebruik is roodbruin voor de gevels.    

Overig    
Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling, met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen. 
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Het materiaalgebruik is overwegend in baksteen en pannendaken. In enkele 
rijen en bij lintbebouwing is paneelinvulling van de gevelopbouw meer 
bepalend. 
De kleurtoon is middentoon. Het kleurgebruik is in alle bebouwing verwant in 
beige/bruine gevelsteen en rood/grijze dakkleur in het zuidelijke deel en  
roodbruine gevels, met grijze/herfstkleurige dakkleur in het noordelijke deel. 
De detaillering en ornamentering in bebouwing is eenvoudig. 
 
Waardering 
Het gebied wordt gedomineerd door de bestaande groenstructuur, 
eenvoudige bebouwing en accenten in de randen. De ligging aan de rand 
van de binnenstad is aantrekkelijk, hetgeen tot inpassing van algemene 
voorzieningen kan leiden. De Gijsbert Japicxlaan is een entree tot het gebied 
en tot de binnenstad met allure door het profiel  en de markante 
laanbeplanting die ook de bebouwing domineert. 
Het projectgebied “van der Venstraat” vormt een aanvulling op de allure van 
de Gijsbert Japicxlaan met een duidelijke markering van de entree tot Noord 
en tot de binnenstad. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het respecteren van de hoofdstructuur van het gebied 
en op incidenteel vernieuwen met in achtneming van de samenhang in 
straatbeelden. 
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Gebied J 18 

Plein 1455 
Noord 
 
Algemeen 
Het projectgebied “Plein 1455” ligt in Noord op een markant punt langs de 
Gijsbert Japicxlaan met zicht op de binnenstad. 
Het woongebied Noord ligt aan de westzijde tegen de binnenstad aan en is 
in 2 fasen ontwikkeld in de 60er en 70er jaren, in een suburbaan 
verkavelingsplan met trekken van de wederopbouw. 
Het gebied ligt tussen twee oorspronkelijke routes naar de binnenstad; de 
Harlingerstraat en de Franekerstraat. De Franekerstraat maakt deel uit van 
het gebied, de Harlingerstraat door de scheiding van de 
Witmarsumertrekvaart niet. Middendoor het woongebied is een nieuwe 
verbinding naar de binnenstad gemaakt (Gijsbert Japicxlaan) met een 
dominante allure ten opzichte van het omringende woongebied. Op de 
overgang naar de binnenstad ligt een pleinvorm direct grenzend aan de 
stadsgracht, dat als p-terrein en manifestatieterrein wordt gebruikt. Het 
woongebied heeft ruimtelijk een gemengd beeld van overwegend 
rijenwoningen en vrijstaande en halfvrijstaande woningen in het middendeel, 
met langs de randen hogere bebouwing in de vorm van flats. De noordrand 
langs de Franekerstraat vertoont over een beperkte lengte een historisch 
beeld.  
De structuur van het gebied wordt bepaald door groene randen aan de 
zuidzijde en kleine plantsoenstroken langs de wegen. In het noordelijke deel 
is een driehoekige groene ruimte aansluitend aan Plein 1455 dominant met 
eromheen een stratenpatroon met enkele plantsoenen, grenzend aan de 
bestaande begraafplaats. 
Door de nabije ligging van de binnenstad is er in het gebied een aantal 
voorzieningen ingepast (Marnecollege, St. Maartenschool, 
seniorenhuisvesting, begraafplaats, politiebureau, supermarkt). 
Door de bundeling van onderwijsvoorzieningen is het gebied beschikbaar 
gekomen voor herontwikkeling. 
In samenhang met het distributieplanologisch beleid is voorzien in een 
programma voor een supermarkt gecombineerd met appartementen. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De bebouwing van het gebied Noord staat in rooilijnen ook op hoeken en is 
wat betreft onderlinge afstand als gesloten en halfgesloten te typeren. Een 
uitzondering daarop vormen de flats aan de kant van de Twibaksdijk die 
ritmisch op relatief grote afstand van elkaar staan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit 2 bouwlagen met een zadeldak. De 
flatbebouwing is 4 bouwlagen met platdak. Een aantal rijenwoningen heeft  
een flauw lessenaarsdak dat enigszins uit de toon valt. Bijgebouwen maken 
ofwel deel uit van de hoofdmassa of zijn ondergeschikt. 
De massa van de bebouwing is overwegend enkelvoudig, op hoeken komen 
enkele samengestelde massa’s voor. 
De relatieve omvang van bebouwing is klein voor het merendeel van 
grondgebonden woningen en middelgroot voor bijzondere gebouwen en 
middelhoge woonbebouwing. 
De vormbehandeling van gebouwen is kantig. 
 
Aanzichten en opmaak 
De gerichtheid van bebouwing is naar de openbare ruimte. Op een enkele 
plaats bij flats en langs het Laag Bolwerk is sprake van tweezijdige oriëntatie 
omdat aan beide zijden van het gebied publiek gebied ligt. 
De gevelgeleding van bebouwing is wisselend met een lichte horizontale 
accentuering. De compositie wordt bepaald door een eenvoudige repeterend 
opzet in rijenwoningen; halfvrijstaande en vrijstaande woningen hebben een 
verwant beeld. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Plein 1455 (Noord) HR RI IV 

Ruimte    
Het projectgebied “Plein 1455” ligt in Noord, een woongebied met een suburbaan verkavelings-
patroon met markante groene randen en plantsoenen en met trekken van wederopbouwarchitectuur 
met het project wordt de bijzondere ligging als een markante plek in het woongebied en in relatie tot 
de binnenstad gemarkeerd. 

  
 
 

 

 

Plaatsing    
De bebouwing staat strak in de rooilijnen en is overwegend gesloten;    

De bebouwing is zowel naar de randen als naar een eigen binnengebied gericht.    

Hoofdvorm    
De bebouwing heeft overwegend 4 bouwlagen met op de begane grond winkelfuncties en op de 
verdiepingen woonfuncties; 

  

 

 

De massaopbouw is samengesteld op deze markante plek;    

De vormbehandeling is kantig;     

Bijgebouwen zijn mee ontworpen met de hoofdmassa.    

Aanzichten    
De bebouwing is zowel naar de randen als naar een eigen binnengebied gericht;    

De gevelgeleding en gevelcompositie zijn indifferent.    

opmaak    
Het materiaalgebruik is overwegend baksteen aangevuld met kolommen en balkons in beton;    
De kleurtoon is middentoon, het kleurgebruik is roodbruin voor de gevels.    

Overig    
Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen. 
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Het materiaalgebruik is overwegend in baksteen en pannendaken. In enkele 
rijen en bij lintbebouwing is paneelinvulling van de gevelopbouw meer 
bepalend. 
De kleurtoon is middentoon. Het kleurgebruik is in alle bebouwing verwant in 
beige/bruine gevelsteen en rood/grijze dakkleur in het zuidelijke deel en 
roodbruine gevels, met grijze/herfstkleurige dakkleur in het noordelijke deel. 
De detaillering en ornamentering in bebouwing is eenvoudig. 
 
Waardering 
Het gebied wordt gedomineerd door de bestaande groenstructuur, 
eenvoudige bebouwing en accenten in de randen. De ligging aan de rand 
van de binnenstad is aantrekkelijk, hetgeen tot inpassing van algemene 
voorzieningen kan leiden. De Gijsbert Japicxlaan is een entree tot het gebied 
en tot de binnenstad met allure door het profiel  en de markante 
laanbeplanting die ook de bebouwing domineert. 
Voor het projectgebied “Plein 1455” wordt een markante, functionele en 
ruimtelijke vernieuwing voorgestaan, die de bijzondere locatie in het gebied 
Noord accentueert. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het respecteren van de hoofdstructuur van het gebied 
en op incidenteel vernieuwen met in achtneming van de samenhang in 
straatbeelden. 
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Gebied J 19 

Franekerstraat 
Noord 
 
Algemeen 
Het gebied “Franekerstraat” ligt in Noord op een markant punt langs de 
Franekerstraat / dr. J. Halbertsmastraat met zicht op de binnenstad. 
Het woongebied Noord ligt aan de westzijde tegen de binnenstad aan en is 
in 2 fasen ontwikkeld in de 60er en 70er jaren, in een suburbaan 
verkavelingsplan met trekken van de wederopbouw. 
Het gebied ligt tussen twee oorspronkelijke routes naar de binnenstad; de 
Harlingerstraat en de Franekerstraat. De Franekerstraat maakt deel uit van 
het gebied, de Harlingerstraat door de scheiding van de 
Witmarsumertrekvaart niet. Middendoor het woongebied is een nieuwe 
verbinding naar de binnenstad gemaakt (Gijsbert Japicxlaan) met een 
dominante allure ten opzichte van het omringende woongebied. Op de 
overgang naar de binnenstad ligt een pleinvorm direct grenzend aan de 
stadsgracht, dat als p-terrein en manifestatieterrein wordt gebruikt. Het 
woongebied heeft ruimtelijk een gemengd beeld van overwegend 
rijenwoningen en vrijstaande en halfvrijstaande woningen in het middendeel, 
met langs de randen hogere bebouwing in de vorm van flats. De noordrand 
langs de Franekerstraat vertoont over een beperkte lengte een historisch 
beeld.  
De structuur van het gebied Noord wordt bepaald door groene randen aan 
de zuidzijde en kleine plantsoenstroken langs de wegen. In het noordelijke 
deel is een driehoekige groene ruimte aansluitend aan Plein 1455 dominant 
met eromheen een stratenpatroon met enkele plantsoenen, grenzend aan de 
bestaande begraafplaats. 
Door de nabije ligging van de binnenstad is er in het gebied een aantal 
voorzieningen ingepast (Marnecollege, St. Maartenschool, 
seniorenhuisvesting, begraafplaats, politiebureau, supermarkt). 
Door de bundeling van onderwijsvoorzieningen is het gebied Franekerstraat 
beschikbaar gekomen voor herontwikkeling. 
Deze herontwikkeling houdt in dat op deze locatie woningbouw is voorzien. 
Het betreft grondgebonden woningen gegroepeerd langs de bestaande 
wegen en in een hofje. Er is reden onderscheid te maken tussen de 
bebouwing langs de Franekerstraat en het overige deel. Daarbij is er meer 
individuele uitdrukking in de woningen langs de Franekerstraat gewenst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De bebouwing van het gebied Noord staat in rooilijnen ook op hoeken en is 
wat betreft onderlinge afstand als gesloten en halfgesloten te typeren. Een 
uitzondering daarop vormen de flats aan de kant van de Twibaksdijk die 
ritmisch op relatief grote afstand van elkaar staan. 
De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit 2 bouwlagen met een zadeldak. De 
flatbebouwing is 4 bouwlagen met platdak. Een aantal rijenwoningen heeft  
een flauw lessenaarsdak dat enigszins uit de toon valt. Bijgebouwen maken 
ofwel deel uit van de hoofdmassa of zijn ondergeschikt. 
De massa van de bebouwing is overwegend enkelvoudig, op hoeken komen 
enkele samengestelde massa’s voor. 
De relatieve omvang van bebouwing is klein voor het merendeel van 
grondgebonden woningen en middelgroot voor bijzondere gebouwen en 
middelhoge woonbebouwing. 
De vormbehandeling van gebouwen is kantig. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Franekerstraat (Noord) HR RI IV 

Ruimte    
Het projectgebied “Franekerstraat” ligt in Noord, een woongebied met een suburbaan 
verkavelingspatroon met markante groene randen en plantsoenen en met trekken van 
wederopbouwarchitectuur; 
met het project wordt de bijzondere ligging bij de toegang tot het woongebied gemarkeerd. 

  
 

 

 

 

Plaatsing    
De bebouwing staat in rooilijnen en is overwegend gesloten;    

De bebouwing is zowel naar de randen als naar een eigen binnengebied gericht.    

Hoofdvorm    
De bebouwing heeft overwegend 2 bouwlagen met kap en accenten in 3 bouwlagen;    

De massaopbouw is samengesteld met markante accenten langs de Franekerstraat;    

De vormbehandeling is kantig;     

Bijgebouwen zijn mee ontworpen met de hoofdmassa.    

Aanzichten    
De bebouwing is overwegend straatgericht;    

De gevelgeleding en gevelcompositie zijn indifferent, langs de Franekerstraat is de geleding 
verticaal. 

   

Opmaak    
Het materiaalgebruik is overwegend baksteen;    
De kleurtoon is middentoon, het kleurgebruik is roodbruin voor de gevels en grijs/blauw voor daken;    

Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

 
 
 
 
 
 

HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling, met een accent op herstel en restauratie; 
RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen. 
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Aanzichten en opmaak 
De gerichtheid van bebouwing is naar de openbare ruimte. Op een enkele 
plaats bij flats en langs het Laag Bolwerk is sprake van tweezijdige oriëntatie 
omdat aan beide zijden van het gebied publiek gebied ligt. 
De gevelgeleding van bebouwing is wisselend met een lichte horizontale 
accentuering. De compositie wordt bepaald door een eenvoudige repeterend 
opzet in rijenwoningen; halfvrijstaande en vrijstaande woningen hebben een 
verwant beeld. 
 
Het materiaalgebruik is overwegend in baksteen en pannendaken. In enkele 
rijen en bij lintbebouwing is paneelinvulling van de gevelopbouw meer 
bepalend. 
 
De kleurtoon is middentoon. Het kleurgebruik is in alle bebouwing verwant in 
beige/bruine gevelsteen en rood/grijze dakkleur in het zuidelijke deel en 
roodbruine gevels, met grijze/herfstkleurige dakkleur in het noordelijke deel. 
De detaillering en ornamentering in bebouwing is eenvoudig. 
 
Waardering 
Het gebied wordt gedomineerd door de bestaande groenstructuur, 
eenvoudige bebouwing en accenten in de randen. De ligging aan de rand 
van de binnenstad is aantrekkelijk. Bij het gebied “Franekerstraat” wordt 
onderscheid gemaakt tussen de rand langs de Franekerstraat en het overige 
gebied. De rand langs de Franekerstraat sluit aan op de bestaande 
bebouwingsrand. De rest van het gebied sluit aan bij het karakter van het 
woongebied Noord. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het respecteren van de hoofdstructuur van het gebied 
en op incidenteel vernieuwen met in achtneming van de samenhang in 
straatbeelden. 
Voor het project “Franekerstraat” wordt een vernieuwing voorgestaan die het 
zichteinde van het plantsoen markeert en in gevelbehandeling onderscheid 
maakt tussen de Franekerstraat en de overige straten. 
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Gebied K 20 
 Sportterreinen  
 
Algemeen 
Het sportplan grenst aan het Hoog Bolwerk van de binnenstad. Het bevat 
sportvelden, waaronder tennis en ijsbaan en een overdekt zwembad. De 
centrale positie binnen de stad veroorzaakt dat de paden langs en door het 
terrein druk worden gebruikt door fietsers en wandelaars. 
Het zwembad ligt enigszins verstopt bij de Snekerpoort, tennisbanen (s’ 
winters met een ballonhal) liggen bij de Eekwerdbrug en de ijsbaan op de 
oostelijke rand in een open zetting. 
Op het terrein zijn de velden omzoomd door bomen. De paden verlopen door 
lanen. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
Bebouwing voor de sportvoorzieningen ligt langs of loodrecht op de 
padenstructuur. In enkele gevallen geclusterd of meer gerelateerd aan het 
bijbehorende speelveld.  
De onderlinge afstand is groot. De bebouwingrichting is wisselend en bestaat 
overwegend uit één lang met een plat dak of een licht hellend dak. 
De massaopbouw is overwegend klein, enkele gebouwen of complexen zijn 
middelgroot. De vormbehandeling is overwegend kantig. 
Het zwembad is een samengestelde massa. Het zwembad mist in 
aanzichten een attractieve uitstraling. 
 
Aanzichten en opmaak 
De bebouwing is niet specifiek gericht. De geleding in de gebouwen is 
indifferent, evenals de compositie. 
De kleurtoon varieert van licht tot middentoon. Het kleurgebruik is 
overwegend geel en groen. 
De detaillering en ornamentering is sober. 
 
Waardering 
Het sportpark is een waardevol open gebied direct bij de binnenstad. Naast 
de sportfunctie wordt het druk gebruikt voor interne verbindingen van 
voetgangers en fietsers. 
 
Beleidsintentie 
Het beleid is gericht op het in standhouden van de functies en waar mogelijk 
op intensivering en modernisering daarvan. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : Sportterreinen HR RI IV 

Ruimte    
Het gebied is een sportpark grenzend aan het Hoog Bolwerk;     

Het ruimtelijk beleid wordt bepaald door sportvelden in groene kavels;                                                

Het tijdsbeeld is divers.    
Plaatsing    
De positie van de bebouwing is wisselend en gerelateerd aan de sportfuncties;    
De onderlinge afstand tussen gebouwen is open, en aantal gebouwen is gegroepeerd in clusters;                 

De richting van de bebouwing is wisselend.     
Hoofdvorm    
Bebouwing bestaat overwegend uit 1 laag met licht hellend dak;    

Ruimteprofielen worden gevormd door lanen en landschappelijke paden;    

De massaopbouw is eenvoudig;    
De relatieve omvang is klein tot middelgroot;    

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    

De vormbehandeling is overwegend enkelvoudig en kantig, in een enkel geval samengesteld.     
Aanzichten    
De gerichtheid, geleding en compositie is wisselend.               
Opmaak    
Het materiaalgebruik is overwegend baksteen en hout, licht hellende daken zijn van plaatmateriaal;    
De kleurtoon is licht tot middentoon;     
Het kleurgebruik is beperkt tot tonen van geel en groen;     
De detaillering en ornamentering van gebouwen is sober.    
Overig    
Het zwembad is een samengesteld massa, middelgroot van omvang en is in betrekkelijk opvallende 
kleurstelling met beige en blauw;  

   

 
Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 Gebied L 21 
Het Eiland 
 Hartwerdervaart 
 
Algemeen 
Door de Hartwerdervaart te voorzien van een zijtak, ontstaat in het 
plangebied een ‘eiland’. De landschappelijke identiteit van Het Eiland is 
belangrijk. Deze beeldzone onderscheidt zich van de andere twee door de 
architectonische vormgeving en materialisering. Het gebied is op te delen in 
een projectmatig deel (zuidrand) en een deel met vrije kavels (noordrand en 
de meest westelijke woning). Deze gebieden hebben overwegend hetzelfde 
welstandsregime, ze variëren echter van elkaar op kleine onderdelen. 

 
Plaatsing en hoofdvorm 
Het eiland heeft één erfontsluitingsweg, de woningen zijn daarop 
georiënteerd. Bij zowel de projectmatige woningen, als bij de vrije kavels, is 
er sprake van een verspringende rooilijn. De gevels van twee naast elkaar 
gesitueerde woningen zijn nooit in dezelfde rooilijn geplaatst. 
 
De projectmatige woningen: In de zuidrand is sprake van zowel vrijstaande 
als twee-onder-één-kap woningen. De woningen hebben een vloeiende 
kapvorm, met als basis een schildkap. Bij de twee-onder-één-kap woningen 
is de kaprichting parallel aan de weg, bij de vrijstaande woningen is de 
richting haaks. De gootlijn verspringt, waardoor de woningen deels uit twee 
lagen met een kap lijken te bestaan. Er is in principe geen sprake van aan- 
en 
uitbouwen en bijgebouwen bij de woningen, met uitzondering van 
ondergeschikte aanbouwen als veranda's erkers en serres. 
 
De vrije kavels: De vrije kavels kennen alleen vrijstaande woningen. Bij de 
vrije kavels is altijd sprake van een kap, met als basis een zadel- of 
schildkap. Lessenaarskappen en piramidekappen zijn uitgesloten. De 
kaprichting is vrij. De bebouwing bestaat overwegend uit één laag met een 
kap. Maximaal 40% van de gootlijnlengte mag verhoogd worden naar 
maximaal twee bouwlagen. Er is in principe geen sprake van aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen bij de woningen, met uitzondering van 
ondergeschikte aanbouwen als veranda’s, erkers, serres. Ondergeschikte 
aanbouwen mogen wel met plat dak worden uitgevoerd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanzichten en opmaak 
De woningen zijn tweezijdig gericht. In de gevels is zowel een horizontale 
als een verticale compositie mogelijk. Voor de gevels kan gekozen worden 
uit aardetinten of hele donkere tinten. Het materiaal voor de gevels bestaat 
uit natuurlijke materialen, waarbij zowel hout als baksteen mogelijke zijn. 
Materiaal- en kleurgebruik van de aanbouwen zijn aangepast aan die van 
het hoofdgebouw. Kleuren voor kozijnen zijn wit, (donker)grijs, naturel 
(hout)kleur. 
 
Het uitgangspunt is om landschappelijk wonen na te streven in dit gebied. De 
woningen op het eiland zijn (mede daarom) altijd voorzien van een rieten 
kap. Daarbij is sprake van karakteristieke dakoverstekken. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : het Eiland HR RI IV 

Ruimte    
Het uitgangspunt is een landschappelijke identiteit.      

Plaatsing    
Ten opzichte van het naastliggende perceel is er altijd sprake van een verspringende rooilijn;    

De opzet is open/transparant;    

De bebouwingsrichting is wisselend door dwars- en langskappen.    

Hoofdvorm    
Alleen ondergeschikte aanbouwen zijn mogelijk;    

De bebouwing bestaat overwegend uit één laag met een schildkap. Maximaal 40% van de 
gootlijnlengte mag verhoogd worden, naar maximaal twee bouwlagen; 

   

Er is altijd sprake van een kap, dit kan in de vorm van een zadel- of schildkap. Lessenaarskappen en 
piramidekappen zijn uitgesloten; 

     

De bebouwing heeft overwegend enkelvoudige massa’s. Op de vrije kavels zijn samengestelde 
bouwmassa’s toegestaan; 

   

De omvang van de bebouwing is relatief groot, de vormbehandeling kantig;    

Dakop- en uitbouwen zijn toegestaan, mits passend in de rietkap (de vormbehandeling is hier 
vloeiend, als uitzondering op de verder kantige vorm); 

   

Er is in principe geen sprake van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de woningen, met 
uitzondering van ondergeschikte aanbouwen als veranda's, erkers, serres. Deze mogen met een 
plat dak worden uitgevoerd. 

   

Aanzichten    
De oriëntatie is tweezijdig;    

Een kap is verplicht;    

De kaprichting is vrij;    

Zowel een horizontale als verticale gevelcompositie is mogelijk.    

Opmaak     
Het materiaalgebruik voor de gevels van de woningen bestaat uit natuurlijke materialen als hout en 
baksteen; 

   

Het materiaal voor de daken is riet;       

Er is sprake van aardetinten en donkere kleuren voor de gevels;    

Kleuren voor kozijnen zijn wit, grijs en naturel (hout)kleur;    

De detaillering is overwegend eenvoudig, met traditionele dakoverstekken.    

Overig    
Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.    

    
   

HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 Gebied L 22 
De Lanen 
 Hartwerdervaart 
 
Algemeen 
Langs de hoofdontsluitingsweg van het woongebied Hartwerdervaart is het 
gebied De Lanen gesitueerd. De hoofdontsluiting valt samen met de assen 
uit het stedenbouwkundig plan voor het woongebied. De bebouwing vormt 
een begeleiding van de genoemde hoofdontsluiting. Er is sprake van een 
baksteenarchitectuur, met sobere details. Specifieke situaties, zoals de 
eindwoningen en de woningen ter accentuering van een tussenstraat, 
worden zo mogelijk verbijzonderd. 

 
Plaatsing en hoofdvorm 
De woningen zijn georiënteerd op de hoofdontsluitingsroute en vormen zo 
de begeleiding ervan. Mede om die reden zijn ze in een strakke rooilijn 
geplaatst. De drie woningblokken aan de Ugolaan staan ten opzichte van 
elkaar enigszins getand in de rooilijn, hier is echter wel sprake van een 
rooilijn. 
Er is overwegend sprake van twee-onder-één-kap woningen. 
Rijtjeswoningen komen in de zuidelijke rand van De Lanen voor. De 
woningen zijn enkelvoudig, met - waar mogelijk - aan de zijgevel een 
aanbouw ten behoeve van een garage. De hoofdvorm is vrij grootschalig. 
 
De woningen met uitzicht over het water en de Ugolaan hebben zowel aan 
de voorzijde als de achterzijde een hoge gootlijn. De woningen bestaan uit 
maximaal twee lagen met een symmetrisch zadeldak, waarbij de kappen 
parallel aan de straat lopen. 
Dwarskappen zijn op hoeken van straten mogelijk om de locatie te 
verbijzonderen. 
 
Aanzichten en opmaak 
De woningen zijn straatgericht. In de gevels is hoofdzakelijk sprake van 
een verticale compositie. Een horizontale en samengestelde compositie is 
echter ook mogelijk. Voor de gevels is sprake van baksteen en 
ondergeschikt 
andere materialen. De gevelkleur moet gezocht worden in oker- en/of 
aardetinten. De kozijnen zijn wit, grijs of naturel (hout)kleur. De dakpannen 
zijn uitgevoerd in grijstinten of terracotta. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : De Lanen HR RI IV 

Ruimte    
Het uitgangspunt is een baksteenarchitectuur en een sobere detaillering;     

In specifieke situaties is een verbijzondering mogelijk.    
Plaatsing    
De bebouwing staat strak in een rooilijn. Dit met uitzondering van de woningen gericht op de 
Ugolaan, deze staan getand in de rooilijn; 

   

De opzet is halfgesloten;    

De bebouwingsrichting wordt bepaald door overwegend langskappen;    

De hoekpunten worden deels geaccentueerd door dwarskappen.    

Hoofdvorm    
De bebouwing bestaat maximaal uit twee bouwlagen met een zadelkap;    

Voor de woningen met uitzicht over het water en de Ugolaan geldt: de woningen bestaan uit 
maximaal twee lagen met een symmetrisch zadeldak; 

   

Voor de aan de zuidelijke ontsluitingsweg gelegen woningen geldt: De kapvorm is asymmetrisch, 
waarbij de straatzijde een lagere gootlijn heeft dan de achterzijde van de woningen  

   

bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    

De bebouwing heeft overwegend enkelvoudige massa’s;    

De omvang van de bebouwing is relatief groot, de vormbehandeling kantig;    

Op- en uitbouwen aan daken en gevels zijn toegestaan, mits ondergeschikt en/of in een afgeleide 
architectuur. 

   

Aanzichten    
De oriëntatie is straatgericht;    

Een kap is verplicht, een plat dak is uitgesloten;    

De gevelcompositie is onbepaald.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik voor de gevels is oker- of aardetinten baksteen, ondergeschikt zijn andere 
materialen mogelijk; 

   

Het materiaal voor de daken is pannen;       

De pannen zijn donkergrijs of terracotta;    

Kleuren voor kozijnen zijn wit, grijs en naturel (hout)kleur;    

De detaillering is sober en nauwkeurig.    

Overig    
Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;    

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.    

 
 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 Gebied L 23 
De Hoven 
 Hartwerdervaart 
 
Algemeen 
In het gebied tussen de woningen van De Lanen in, ligt het gebied De 
Hoven. Dit gebied bestaat uit (parkeer)hoven, met daarbij aan de oost- en 
westzijde woningen. De woningen staan op kleinere kavels, de tuinen zijn 
beperkt van omvang. In De Hoven is wel sprake van openbaar groen en 
water. 
 
Plaatsing en hoofdvorm 
De Hoven kenmerken zich door rijtjeswonignen en twee-onder-één-kap 
woningen. De woningen direct gelegen aan de hofjes zijn ook op die hofjes 
georiënteerd. De overige woningen zijn op de aanliggende woonstraat of op 
het woonpad gericht. Ze zijn in strakke rooilijnen geplaatst. In De Hoven 
komen twee typen woningen voor: starterswoningen en seniorenwoningen. 
 
De starterswoningen hebben aan de hofzijde een hoge goot en aan de 
andere zijde een lage goot. Bij deze kapvorm is sprake van een 
asymmetrisch zadeldak, waarbij de noklijn evenwijdig aan de straat ligt 
(langskappen). 
 
De seniorenwoningen hebben zowel aan de voorzijde als de achterzijde 
een lage gootlijn. Deze woningen bestaan uit maximaal één laag met een 
symmetrisch zadeldak, waarbij de noklijn evenwijdig aan de straat ligt 
(langskappen). 
 
Aanzichten en opmaak 
De woningen zijn gericht op de hoven en het openbaar groen. Door de 
veranda’s ontstaat een overwegend samengestelde gevelcompositie. Voor 
de gevels is sprake van baksteen en ondergeschikt andere materialen. De 
gevelkleur moet gezocht worden in oker- en/of aardetinten. De kozijnen zijn 
wit, grijs of naturel (hout)kleur. De dakpannen zijn uitgevoerd in grijstinten 
of terracotta. Er is in ieder geval aan een gevel een veranda en/of geknikt 
zadeldak aanwezig. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR : De Hoven HR RI IV 

Ruimte    
Het uitgangspunt is het wonen aan weerzijden van (parkeer)hoven.     

Plaatsing    
De bebouwing staat strak in een rooilijn;    

De opzet is gesloten;    

De bebouwingsrichting wordt bepaald door langskappen.    

Hoofdvorm    
De kapvorm van de seniorenwoningen is symmetrisch, waarbij deze bestaat uit één laag met een 
schildkap; 

   

De kapvorm van de starterswoningen is asymmetrisch, waarbij de hofzijde een hogere gootlijn heeft 
dan de andere zijde van de woningen; 

   

In ieder geval één gevel wordt voorzien van een veranda en/of een geknikt Zadeldak;    

De bebouwing heeft een enkelvoudige massa    
bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;    

De omvang van de bebouwing is relatief klein, de vormbehandeling kantig;    

Op- en uitbouwen aan daken en gevels zijn toegestaan, mits ondergeschikt en/of in een afgeleide 
architectuur. 

   

Aanzichten    
De oriëntatie is op de hoven en het openbaar groen;    

Een kap is verplicht;    

Door veranda’s aan voor- en achtergevel is er sprake van een geknikt zadeldak;    

Er is sprake van een overwegend samengestelde gevelcompositie.    

Opmaak    
Het materiaalgebruik voor de gevels is baksteen in oker- en/of aardetinten, ondergeschikt zijn 
andere materialen mogelijk; 

   

Het materiaal voor de daken is pannen in grijstinten of terracotta;    

Kleuren voor kozijnen zijn wit, grijs of naturel (hout)kleur;     

De detaillering is eenvoudig.     

Overig  
Hekwerken tuinmuren en schuttingen zijn afgestemd op de omgeving en/of de hoofdbebouwing;     

Reclame-uitingen voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Bolsward.     

 
 
 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 Gebied M 24  
 projectgebieden 
 
welstandscriteria bij grotere (her) ontwikkelingsprojecten. 
 
Toelichting 
Deze welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere (her) 
ontwikkelingsprojecten. Welstandscriteria voor deze projecten, die de 
bestaande structuur en karakteristiek doorbreken, worden opgesteld in 
samenwerking met een concreet stedenbouwkundig plan waaraan een 
programma van eisen ten grondslag ligt. 
 
In recente plannen zijn zulke criteria in het ontwerp van de 
stedenbouwkundige plannen betrokken en in de regels voor het 
bestemmingsplan vastgelegd. 
 
Procedure 
Bij een vigerende welstandsnota zullen dergelijke welstandscriteria als 
aanvulling op de welstandsnota door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
Het opstellen van deze welstandscriteria wordt een vast onderdeel in de 
stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria worden opgesteld vanuit 
de stedenbouwkundige discipline, in overleg met de welstandscommissie. 
Tegelijkertijd kunnen afspraken over de werkwijze bij eventuele 
planbegeleiding en over de welstandsbeoordeling worden vastgesteld. 
Op basis van het vigerend structuurplan zijn in de welstandsnota deze 
gebieden aangeduid als projectgebieden, waarvoor bovengenoemde 
werkwijze van toepassing is. 
Ook bij herziening voor bestemmingsplannen kan wanneer er sprake zal zijn 
van voorgenomen (her) ontwikkelingsprojecten een aanpassing van de 
welstandscriteria plaatsvinden. 
Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de inspraak 
wordt gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de 
stedenbouwkundige planvoorbereiding. 
De welstandscriteria voor de (her) ontwikkelingsgebieden moeten zijn 
vatgesteld voordat de planvorming in de eerste bouwplannen start en worden 
bekend gemaakt aan alle opdrachtgevers in het gebied. 
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2.3  OBJECTGERICHTE CRITERIA 
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Toelichting 

In deze paragraaf worden de welstandscriteria gegeven voor de toets van 
enkele veel voorkomende bijzondere soorten objecten. Het gaat daarbij om 
zogenaamde ‘objectgerichte criteria’ voor: 
 

 windturbines 
 mestvergistingsinstallaties 
 stalen dakplaten op het boerenerf 
 gemeentelijke monumenten 
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Objectgerichte criteria voor windturbines 
 
 Objectgerichte criteria voor mini windturbines (tot 10 m hoogte) 
 
 Algemeen 
Windturbines zijn bouwvergunningplichtige objecten met een eigen 
verschijningsvorm die vanuit welstand moeilijk beoordeelbaar is aan de hand 
van de criteria zoals die voor de overige bebouwing gehanteerd worden. 
Tegelijk zijn ook mini windturbines door hun omvang en het draaien van in 
het bijzonder hun wieken in de regel zeer nadrukkelijk aanwezig en daarmee 
sterk bepalend voor de ervaring van het directe omgevingsbeeld. 
 
 Objectbeschrijving 
De verschijningsvorm van mini windturbines varieert van zogenaamde  
‘wokkelvormige’ turbines (roteren rond een doorgaande horizontaal gelegen, 
dan wel verticaal geplaatste as) tot de meer traditionele vorm van mast, rotor 
en mogelijk een gondel.  Doel van een windturbine is het omzetten van 
windenergie in elektrische energie. Een mini windturbine heeft een maximale 
masthoogte van 10 meter en een wiekdiameter van maximaal 5 meter.  De 
maatvoering is in vrijwel alle gevallen zodanig dat er sprake is van een 
passende schaalverwantschap met de omringende bebouwing. 
 
 Locatiekeuze 
Plaatsing is alleen mogelijk op de Marne I, conform de bepalingen van het 
bestemmingsplan. 
 
Opstellingen in bebouwd gebied. 
Plaatsing binnen de bebouwing (met name op bedrijfsterreinen) draagt bij tot 
enige ondergeschiktheid en houdt als zodanig de verandering van het 
omgevingsbeeld beperkt. Bij plaatsing van mini turbines in onderlinge visuele 
nabijheid is afstemming op elkaar (plaats, hoogte, vorm) gewenst. 
 
Hoofdvorm, aanzichten en opmaak. 
In hoofdvorm, aanzichten en opmaak dienen de onderdelen van de mini 
turbine ook in visueel opzicht op elkaar afgestemd te zijn. Daarnaast is 
vereist dat door vormgeving en materiaal- en kleurbepaling de turbine het 
bestaande (kleinschalige) omgevingsbeeld nadelig beïnvloedt, noch 
domineert. 
 
 
 
 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling. 

Op provinciaal niveau biedt ”Windstreek 2000” ook voor mini windturbines 
beperkte mogelijkheden. Wel loopt op dit moment een experiment om de 
uitwerking op het omgevingsbeeld van een aantal typen windmolentjes te 
onderzoeken. Deze notitie geeft de gemeente een instrument c.q. 
beoordelingskader om in voorkomende gevallen een welstandstoets aan de 
hand van toegespitste criteria te plegen. Daarmee geeft de gemeente aan 
hoe zij het gebied waarin plaatsing wordt voorgesteld waardeert en welke te 
handhaven en te respecteren waarden daarin aanwezig zijn.  
 
Beleidsintentie 
 Vanwege de invloed op primair het directe omgevingsbeeld is een 
zorgvuldige situering en vormgeving van mini windturbines vereist en een 
zorgvuldige afstemming op het omgevingsbeeld.  
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OBJECTGERICHTE CRITERIA VOOR : Mini windturbines HR RI IV 

Ruimte    
Bedrijfsterrein/agrarisch gebied;    

Object bij bebouwing.                                                

Plaatsing (binnen gemeente)     
Plaatsing in bebouwd gebied heeft de voorkeur, met name op bedrijfsterreinen.     

Plaatsing    
Op erf, duidelijk onderdeel van de bebouwing;     

Solitair  (ruime afstand tot andere windturbines);    

Wiekslag niet boven openbaar en/of vrij toegankelijk gebied;      

Ondergeschikt en afgestemd op de erfinrichting en de bebouwing.     

Hoofdvorm    
Zelfstandige vloeiende hoofdvorm;     

Mast in hoogte afgestemd op bebouwing (niet hoger dan 10 meter);     

Eén mast en drie wieken; eenduidige wokkelvorm;     

Rotorhuis ondergeschikt van omvang;     

Overwegend rank;     

Evenwichtige verhouding tussen masthoogte/ wiekdiameter en rotor/ as  
(in de regel wieklengte niet meer dan 1/3 van de masthoogte); 

      

Toevoegingen, aan – en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn sterk ondergeschikt  
(we noemen hier o.a. de trafokasten, trap en ladder, windvaan, entree, zendinstallaties, reclame). 

   

Aanzichten    
Mast / wieken en rotor/ as zijn in maatvoering op elkaar afgestemd;      

Toevoegingen zoals  naamsaanduidingen etc. zijn ondergeschikt en onopvallend.    

Opmaak    
Materiaal: metaal;      

Kleur: onopvallend (bij voorkeur mat-grijswit voor mast, rotorhuis en wieken).        

Overig    
Aandacht voor de inrichting en beplanting van het erf. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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 Objectgerichte criteria voor solitaire windturbines 

 
Onderscheiden in de categorie 10 tot 25 meter masthoogte (L) en de 
categorie boven de 25 meter masthoogte (H) 
  
 Algemeen 
Windturbines zijn bouwvergunningplichtige objecten met een eigen 
verschijningsvorm die als zodanig vanuit welstand moeilijk beoordeelbaar is 
aan de hand van de criteria zoals die voor de overige bebouwing in de 
gemeente gehanteerd worden. Tegelijk zijn windturbines door hun omvang 
en het draaien van in het bijzonder hun wieken in de regel zeer nadrukkelijk 
aanwezig en daarmee sterk bepalend voor de ervaring van het 
omgevingsbeeld. Nieuwe solitaire windmolens worden alleen ter vervanging 
gebouwd. 
 
 Objectbeschrijving 
Een windturbine bestaat uit een rotor, een gondel en een mast. Doel van een 
windturbine is het omzetten van windenergie in elektrische energie. Tot 25 
meter kan er sprake zijn van een schaalverwantschap met de omringende 
bebouwing. Turbines met een grotere masthoogte ontstijgen snel de schaal 
van de bebouwingscluster. 
 
 Locatiekeuze 
Plaatsing is alleen mogelijk op de Marne I, conform de bepalingen van het 
bestemmingsplan.  
 
Opstellingen in bebouwd gebied 
Plaatsing binnen de bebouwing (met name op bedrijfsterreinen) draagt bij tot 
enige ondergeschiktheid en houdt als zodanig de verandering van het 
omgevingsbeeld nog enigszins beperkt. Bij plaatsing van turbines in 
onderlinge visuele nabijheid is afstemming op elkaar (plaats, hoogte, vorm) 
gewenst. 
 
Hoofdvorm, aanzichten en opmaak 
In hoofdvorm, aanzichten en opmaak dienen de onderdelen van de turbine 
ook in visueel opzicht op elkaar afgestemd te zijn. Dat betekent dat er sprake 
dient te zijn van een evenwichtige verhouding tussen de masthoogte en de 
wieklengte, waarbij moet worden voorkomen dat de slanke turbine verwordt 
tot een ronddraaiend wiel, dat snel interfereert met de contour van de 
naastgelegen bebouwing. Voorgesteld wordt om een maximale verhouding 
aan te houden waarbij de wieklengte niet meer dan 2/3 van de mastlengte 
bedraagt. Daarnaast is vereist dat door vormgeving en materiaal- en 

kleurbepaling de turbine zo min mogelijk het bestaande omgevingsbeeld 
beïnvloedt 
 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Op provinciaal niveau biedt ”Windstreek 2000”  windturbines beperkte 
mogelijkheden tot plaatsing van solitaire windturbines. Deze notitie geeft de 
gemeente een instrument c.q. beoordelingskader om in voorkomende 
gevallen een welstandstoets aan de hand van toegespitste criteria te plegen. 
Daarmee geeft de gemeente aan hoe zij het gebied waarin plaatsing wordt 
voorgesteld waardeert en welke te handhaven en te respecteren waarden 
daarin aanwezig zijn.  
 
Beleidsintentie 
 Vanwege de invloed op het omgevingsbeeld is een zorgvuldige 
situering en vormgeving van windturbines en een zorgvuldige afstemming op 
het omgevingsbeeld vereist.
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OBJECTGERICHTE CRITERIA VOOR : Solitaire windturbines HR RI IV 

Ruimte    
Grootschalige omgeving;    

Markant object in grootschalige omgeving.                                                

Plaatsing    
Plaatsing is alleen mogelijk op de Marne I, conform de bepalingen van het bestemmingsplan;    

Nieuwe solitaire windmolens worden alleen ter vervanging gebouwd.    

Hoofdvorm    
Zelfstandige vloeiende hoofdvorm;     

Mast beduidend hoger dan overige bebouwing;     

Eén mast en drie wieken;     

Rotorhuis relatief beperkt van omvang;     

Overwegend rank;        

Evenwichtige verhouding tussen masthoogte en wiekdiameter  
(in de regel wieklengte niet meer dan 2/3 van de masthoogte); 

      

Aan – en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn sterk ondergeschikt  
(we noemen hier o.a. de trafokasten, trap en ladder, windvaan, entree, zendinstallaties,reclame.  

   

Aanzichten    
De wieken draaien langzaam;     

Mast en wieken zijn in maatvoering op elkaar afgestemd;    

Toevoegingen zoals deuren, naamsaanduidingen etc. zijn ondergeschikt en onopvallend.    

Opmaak    
Materiaal: metaal, beton;      

Kleur: onopvallend (bij voorkeur mat-grijswit voor mast, rotorhuis en wieken).        

Overig    
Aandacht voor de toevoegingen als afrastering, schakelkasten, beplanting etc.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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Objectgerichte criteria mestvergistingsinstallaties bij boerderijen  
 
 Algemeen 
De mestvergistingsinstallatie is een nieuw fenomeen op het Friese 
platteland. Deze relatief omvangrijke installaties hebben een eigen 
verschijningsvorm. De gebiedsgerichte criteria voor het buitengebied of de 
objectcriteria voor boerderijen bieden onvoldoende houvast bij de 
welstandsbeoordeling van deze bouwwerken.  
 
 Objectbeschrijving 
De meest voorkomende installaties bestaan doorgaans uit twee silo’s en een 
aantal secundaire elementen.  
De vergister is een betonnen silo met veelal een diameter van 15 à 16 meter 
en een hoogte boven maaiveld van ca. 5 meter. Deze silo is geïsoleerd; de 
buitenkant is bekleed met groene stalen beplating in verticaal 
damwandprofiel. Het dak is een kunststof, gasdicht membraan dat door de 
druk een bolle vorm aanneemt. 
De navergister is een grotere silo met een diameter van 23 tot 28 meter en 
een hoogte boven maaiveld van eveneens circa 5 meter.  De betonnen silo is 
niet geïsoleerd zodat de wanden een lichtgrijze kleur hebben. Het dak is een 
gespannen kap van PVC en heeft een afgeplatte kegelvorm. 
Van de secundaire elementen is de gasmotor de belangrijkste. Deze motor 
zet het biogas om in energie en is doorgaans ondergebracht in een 
zeecontainer.  
Installaties kunnen echter ook bestaan uit een groter aantal kleinere maar 
hogere silo’s.  
 
 Beleid 
De boerderijen zijn vanwege hun afmetingen en verschijningsvorm sterk 
bepalend voor het ruimtelijke beeld van het buitengebied. De intrede van de 
mestvergistingsinstallaties maakt deel uit van de ontwikkeling van 
schaalvergroting en uitbreiding van nevenactiviteiten van boerenbedrijven. 
Hoewel de ontwikkelingen in het buitengebied hoofdzakelijk in het 
bestemmingsplan worden geregeld, is het welstandsbeleid met name gericht 
op een evenwichtige afstemming van de installaties op de bestaande 
bebouwing en een goede inpassing op het erf.  
 
 
 
 
 
 

Een compacte opstelling van de bebouwing moet voorkomen dat het open 
gebied te zeer wordt versnipperd, terwijl een goede hiërarchie van de woon- 
en bedrijfsbebouwing moet zorgen voor een blijvende herkenbaarheid van de 
verschijningsvorm van het boerenbedrijf.  
 
Het beleid is gericht op het handhaven en respecteren van de aanwezige 
ruimtelijke kwaliteit.  
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OBJECTGERICHTE CRITERIA VOOR : Installaties bij boerderijen i.c. mestvergisters, mestsilo’s HR RI IV 

Ruimte    
Agrarisch gebied;    

Installaties op boerenerf.                                                

Plaatsing    
Ondergeschikt, d.w.z. doorgaans achter op het erf, zo min mogelijk zichtbaar vanaf het openbaar 
domein;  

   

Binnen al dan niet uit te breiden erfbeplanting;     

Compacte opstelling, maakt deel uit van een evenwichtige compositie.     

Hoofdvorm    
Zelfstandige vloeiende hoofdvorm.     

Aanzichten    
Beperkt aantal primaire elementen (2 à 3). Dit om een te groot serie-effect en versnippering te 
vermijden;  

   

Vormt onderdeel van een evenwichtige compositie van bedrijfsgebouwen;     

Wandhoogte bij voorkeur kleiner dan 5 meter boven maaiveld, diameter kleiner dan 27 meter, e.e.a. 
in samenhang met overige bedrijfsbebouwing. 

   

Opmaak    
Zowel de wanden als de kap in een gedekte kleur;     

Geen hoogglanzende materialen.        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad  voor de verdere ontwikkeling,  met een accent op herstel en restauratie; 
 RI : het bestaande ruimtelijk beeld gezien als te respecteren/interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling; 
 IV : het bestaande beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen.
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Objectgerichte criteria voor stalen dakplaten op het boerenerf 
 
Stalen dakpanprofielplaten op boerderijen 
 
algemeen 
Steeds vaker komt het voor dat de bestaande dakpannen of riet van een 
historische boerderij om bouwtechnische redenen vervangen dienen te 
worden. Gezien de vaak te licht uitgevoerde draagconstructie wordt dan de 
voorkeur gegeven aan het toepassen van stalen dakpanprofielplaten, 
teneinde het bestaande beeld zo goed mogelijk te herstellen / te behouden 
bij een minimale gewichtstoename. Bij de (vervanging van gebakken 
keramische dakpannen) door stalen dakpanplaten dienen de volgende 
punten in acht te worden genomen. 

 

Ondergeschiktheid / afmetingen 
Het verdient aanbeveling het gebruik van dakpanprofielplaten op 
boerderijen zoveel mogelijk te beperken tot het schuurdeel en het voorhuis 
met keramische al dan niet geglazuurde dakpannen te dekken. Op deze 
wijze blijft er een onderscheid bestaan tussen het uit historisch oogpunt 
gezien “rijke” voorhuis en het “arme” schuurdeel. Belangrijk hierbij is het 
formaat van de gebakken dakpannen af te stemmen op die van de 
dakpanprofielplaat ten einde één homogeen 
kapbeeld te krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorhuis dakpannen schuurdeel dakpanplaten 

 
Detaillering 
De overgang tussen beide soorten dakbedekking verdient de nodige 
aandacht, hiervoor zijn eigenlijk maar twee passende overgangsdetails 
(zie ook bijgaande detaillering.) 
 
Overgangsdetail 01 
Keramische dakpannen en stalen profielplaat zijn in panmaat, afmetingen 
en plaatsing op elkaar afgestemd en uitgelijnd waarbij er op de overgang 
van beide materialen aan de onderzijde een verholen goot is aangebracht. 
Deze detaillering zorgt voor de meest natuurlijke aansluiting en wordt 
voorgestaan. 
 
Overgangsdetail 02 
De vervangende dakpanprofielplaat wordt hoger geplaatst dan de 
keramische dakpannen, hierdoor ontstaat een duidelijke overgang tussen 
beide dakbedekkingen. De verholen goot (metaal zetwerk) die wordt 
toegepast op de scheiding van beide materialen dient ter voorkoming van 
een te duidelijke overgang de kleur te hebben van de toegepaste stalen 
dakpanprofielplaat. 
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Slechte detaillering dakpannen / dakpanprofielplaat 
 

 
 
Goede detaillering aansluiting dakpannen / dakpanprofielplaat 
 
 
 
 

 
 
Goede detaillering aansluiting dakpannen / dakpanprofielplaat 
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Profilering hoekkepers en nokvorsten 
Veelal wordt er bij de toepassing van dakpanprofielplaten gebruik gemaakt 
van stalen hoekkepers en nokvorsten. In vergelijk met de traditionele 
gebakken hoekkepers en nokvorsten bezitten deze veel minder hoge / 
duidelijke “kragen en schubben” waardoor de zo kenmerkende geschubde 
contour van het dak verloren gaat. Aanbevolen wordt daarom de 
hoekkepers en nokvorsten uit te voeren in een keramische variant welke 
aansluit bij de kleur van de toe te passen dakpanplaat. 
Vlak metalen zetwerk voor nokvorsten en hoekkepers dient vermeden te 
worden. (zie foto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zwakke profilering hoekkeper, matte dakpanplaat 
 

Kleur / Glansgraad 
Nadelen van de stalen dakpanplaten zijn over het algemeen hun felle en 
synthetische kleur en vrij hoge glansgraad, waarbij de rode uitvoeringen 
met betrekking tot de kleur de meeste problemen geven. In combinatie of 
vergelijk met gebakken producten ogen deze al snel te hel en gaan deze al 
snel het spreekwoordelijke “vloeken”. Toch zijn er een aantal dakpanplaten 

met benamingen als Terracotta en Tile Red die aardig overeenkomen met 
een gebakken product. 
Het meest natuurgetrouwe beeld geven de “gespoten” matte uitvoeringen, 
zowel rood als zwart. Het enige nadeel van deze plaat is dat de toplaag 
iets meer gevoelig is voor beschadigingen. De glansgraad van de 
dakpanprofielplaten wordt met name bepaald door de laatste coating en de 
print waarmee de platen zijn gewalst. Over het algemeen is er keuze uit 
twee prints, een “boomschors” en een “sinaasappelhuid” print, waarbij de 
laatste het opvallende zonlicht door de grote hoeveelheid kleine putjes 
meer diffuus weerkaatst. 
Het wordt aangeraden te kiezen voor een dakpanplaat met een matte 
gespoten coating ten einde het meest “natuurlijke” resultaat te krijgen. Of 
te kiezen voor een “normaal” gecoate dakpanplaat met “sinaasappelhuid.” 
(zie ook het matte voorbeeld op foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gespoten matte dakpanprofielplaat 
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\ 
 
 
 
 
           
Sinaasappelhuid print             boomschors print 

Getimmerde goten 
Indien mogelijk het toepassen van eenvoudige getimmerde houten 
bakgoten bevorderen. Dit verleent de kap met de enigszins “arm” ogende 
dakpanprofielplaten een meer traditioneel uiterlijk dak krijgt hierdoor een 
meer traditioneel uiterlijk. De toepassing van een goot anders dan een 
standaard bak of mastgoot, bijvoorbeeld zwaar geprofileerd zoals vaak 
voorkomt op het voorhuis concurreert te veel met het uit historisch oogpunt 
rijkere woongedeelte. 
Profilering van de dakgoot dient vermeden te worden. Dit zou te zeer 
concurreren met de rijkere uitdossing van het voorhuis. Het voorhuis dient 
het “rijkste” gedeelte van de boerderij te blijven. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Te “rijke” goot op het schuurdeel, weinig aandacht voor zetwerk, 
zoveel mogelijk vermijden.
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Stalen dakplaten op stallen 
 
Algemeen 
Met de steeds verder oprukkende schaal vergroting van het boerenerf 
neemt ook het gebruik van stalen (geïsoleerde) dakplaten toe. De grotere 
overspanningen vragen om steeds lichtere en stijvere dakconstructies. Bij 
toepassing van stalen dakplaten op ligboxstallen dienen de volgende 
punten in acht te worden genomen. 
 
Profilering 
Door de profilering van de stalen dakplaat aan te passen aan de schaal 
van de ligboxstal ontstaat er een sterkere referentie naar traditionele 
dakbedekkingen en worden de anders immense dakvlakken op een 
passende wijze geleed. Een lange ligboxstal kan daarom een “grovere” 
profilering verdragen dan een korte ligboxenstal. 
Bijkomend voordeel van een geprofileerde dakplaat is de breking van het 
zonlicht. Daar waar een geheel vlakke plaat zal werken als een spiegel 
verstrooit een geprofileerde plaat het zonlicht meer waardoor de in het 
omgevingsbeeld hinderlijke reflectie afneemt. 
 
Kleur / glansgraad 
Nadelen van de stalen dakpanplaten zijn over het algemeen hun felle en 
synthetische kleur en vrij hoge glansgraad. Waarbij met name de rode 
uitvoeringen de meeste problemen geven. In combinatie of vergelijk met 
de gebakken dakpannen elders op het boerenerf toegepast ogen deze al 
snel te hel en gaan deze al snel het spreekwoordelijke “vloeken”. Toch zijn 
er een aantal dakplaten met benamingen als Terracotta en Tile Red die in 
kleur in de buurt komen van een gebakken product. Over het algemeen 
geeft een donkere kleur bijvoorbeeld Antraciet of Merlin Grey het beste 
resultaat. 
Door hun donkere kleur vallen deze als het ware weg tegen de 
achtergrond daar waar een lichte kleur vaak zeer scherp afsteekt. 
De glansgraad van de dakplaten wordt met name bepaald door de laatste 
coating en de imprint waarmee de platen zijn gewalst. Over het algemeen 
is er keuze uit twee prints, een “boomschors” en een “sinaasappelhuid” 

imprint, waarbij de laatste het opvallende zonlicht door de grote 
hoeveelheid kleine putjes meer diffuus weerkaatst. 
 
Het wordt aangeraden te kiezen voor een gedekte donkere dakpanplaat 
met een matte coating teneinde het meest “natuurlijke” resultaat te krijgen. 
Of te kiezen voor een “normaal” gecoate gedekte donkere dakpanplaat 
met “sinaasappelhuid.” 
 

 
 
Geïsoleerde stalen dakplaat 
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Objectgerichte criteria voor gemeentelijke monumenten 
 
Panden die voor de stad Bolsward van cultuurhistorische waarde zijn 
kunnen op de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst. Dat 
gebeurt op basis van een –redegevende beschrijving- waaruit de 
specifieke waarde van het betreffende pand blijkt. 
 
Bij bouwaanvragen die betrekking hebben op een gemeentelijk monument 
worden de specifieke waarden van het pand zoals die uit de redegevende 
beschrijving blijkt, als objectgerichte welstandscriteria in de beoordeling 
betrokken. Daarnaast worden de gebiedsgerichte welstandscriteria van het 
gebeid waarbinnen het betrokken pand is gesitueerd bij de beoordeling 
betrokken. De waarde blijkend uit de redegevende beschrijving weegt 
zwaarder dan de gebiedsgerichte welstandscriteria. 
 
Rijksmonumenten waarbij zowel monumentale als gebiedsgerichte 
welstandsbeoordeling plaatsvindt worden voorgelegd aan de 
monumentencommissie die beide aspecten in zijn beoordeling betrekt. 
 
Bouwaanvragen voor gemeentelijke monumenten worden ten einde zowel 
de waarde blijkend uit de redegevende beschrijving als de gebiedsgerichte 
welstandscriteria in de beoordeling te betrekken aan deze 
monumentencommissie voorgelegd. 
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2.4  WELSTANDSCRITERIA VOOR 
SNELTOETS 

 

Sneltoetscriteria 

 

Bouwwerken 

In artikel 2 van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken is een aantal typen bouwwerken 
vermeld dat in principe bouwvergunningsvrij is, maar waarvoor de voor- en 
achterkant-benadering geldt. Dat betekent dat ze licht-vergunningplichtig 
zijn op het moment dat er aan de voorkant wordt gebouwd. In zo'n geval 
wordt er onder andere op welstand getoetst. Het gaat om bouwwerken als 
een dakkapel, aan- of uitbouw, bijgebouw of overkapping, kozijn- of 
gevelwijziging en een erf afscheiding die hoger is dan 1 meter. 
 
Verder wordt in artikel 3 van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken een aantal typen bouwwerken 
genoemd die in principe vergunningvrij zijn, mits ze aan een aantal nader 
genoemde kenmerken voldoen.  
  
Om het de aanvrager van een bouwvergunning zo makkelijk mogelijk te 
maken is de gemeente verplicht om in de welstandsnota precies aan te 
geven hoe deze bouwwerken er moeten uitzien om aan de welstandseisen 
te voldoen. Die beschrijving mag niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn en 
mag uitsluitend betrekking hebben op de plaatsing (de plaats op 
bijvoorbeeld het dakvlak, niet of het wel of niet mag), de vorm, de 
maatvoering, het materiaalgebruik en de kleur van het bouwwerk. 
 
Dit type welstandscriteria wordt 'sneltoetscriteria' genoemd. Het idee 
erachter is dat een aspirant-bouwer vooraf zelf al kan zien of zijn bouwplan 
voldoet aan de welstandscriteria.  
Er mag worden aangenomen dat bouwplannen die aan de sneltoetscriteria 
voldoen snel kunnen worden afgehandeld door de gemeente. Het ligt 

daarbij voor de hand dat burgemeester en wethouders niet om een 
welstandsadvies zullen vragen. De gemeente is verplicht om deze 
sneltoetscriteria op te nemen in de welstandsnota.  
 
Reclame 
Door de gemeente Bolsward is reclamebeleid opgesteld. Indien reclame-
uitingen zonder interpretatie voldoen aan de notitie reclamebeleid voor de 
gemeente Bolsward dan wordt ook aan de sneltoetscriteria voldaan.  
 
Repressieve welstandstoetsing 
Volgens artikel 12 lid 1 sub c Ww kunnen burgemeester en wethouders de 
eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen 
(behoudens in welstandsvrije gebieden, hiervan is in de gemeente 
Bolsward echter geen sprake).  
 
Een bouwwerk is in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand 
indien sprake is van excessen, dat wil zeggen buitensporigheden in het 
uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident zijn. Het gaat hierbij dus om 
zaken die volgens velen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van een 
gebied.  
Vaak heeft dit betrekking op: 
het visueel afsluiten van een bouwwerk ten opzichte van zijn omgeving; 

gehele of gedeeltelijke onherstelbare vernietiging van een bouwwerk door 
bijvoorbeeld brand of bouwvalligheid; 

het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij 
aanpassing van een bouwwerk; 

armoedig materiaalgebruik; 

toepassing van felle of contrasterende kleuren; 

te opdringerige reclames, of  

 een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor 
de gebiedsgerichte welstandscriteria). 

 
De excessenregeling geldt ook voor vergunningvrije bouwwerken. 
Vergunningvrije bouwwerken die voldoen aan de sneltoetscriteria zijn in 
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het algemeen niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Bij afwijkingen 
daarvan zullen burgemeester en wethouders desgevraagd beoordelen of 
het bouwwerk in ernstige mate met die criteria in strijd is.  
 
De excessenregeling is in beginsel niet bedoeld om de plaatsing van het 
bouwwerk tegen te gaan. 
 
Relatie met het bestemmingsplan 
In artikel 44 van de nieuwe Woningwet wordt geregeld dat een 
bouwvergunning slechts mag en moet worden geweigerd als deze niet 
voldoet aan onder andere de bouwverordening, bestemmingplan of 
redelijke eisen van welstand. De welstandstoetsing dient alleen betrekking 
te hebben op het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, zowel op 
zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten 
ontwikkelingen daarvan. Jurisprudentie heeft uitgewezen dat als het 
bestemmingsplan het bouwwerk toestaat deze welstandshalve niet meer 
afgewezen kan worden op basis van plaatsing en maatvoering als deze 
reeds in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. 
Bestemmingsplanvoorschriften prevaleren dus boven welstandscriteria. Dit 
houdt in dat welstandscriteria in beginsel geen eisen kunnen stellen aan 
zaken die al geregeld zijn in het bestemmingsplan of Bouwbesluit. Wel is 
het mogelijk dat welstandscriteria een aanvullende werking hebben op het 
geregelde in het bestemmingsplan of Bouwbesluit.  
 
Voor de opgenomen sneltoetscriteria is ervan uitgegaan dat het 
bestemmingsplan altijd maatgevend is. Dat wil echter niet zeggen dat er 
geen sneltoetscriteria over plaatsing en maatvoering zijn opgenomen, 
maar dat deze dan betrekking hebben op de visuele kwalitatieve 
hoedanigheid van het bouwwerk. Het bestemmingsplan treedt in eerste 
instantie regelend op voor wat betreft functie, plaatsing en maatvoeringen 
van kleine bouwwerken.  

 
Voor- en achterkantbenadering 
Voor een aantal bouwvergunningsvrije bouwwerken maakt het uit of ze 
aan de voorkant of aan de achterkant van een gebouw worden gebouwd. 
Aan de voorkant is een bouwwerk minder snel bouwvergunningsvrij en 

wordt meer preventief toezicht gehouden dan aan de achterkant. Dit heeft 
te maken met het bewaken van een goede opbouw van de omgeving met 
groen, bestrating en bebouwing (stedenbouwkundige redenen) en het 
uiterlijk van het bouwwerk (welstandsaspect).  
Het gaat om de volgende bouwwerken: 

 aan- en uitbouwen (zoals serres),  

 bijgebouwen en overkappingen (zoals schuurtjes, garages, carports), 

 kozijn- en gevelwijzigingen, 

 dakkapellen en  

 erf- of perceel afscheidingen hoger dan 1 meter. 

 (schotel)antennes 
 
Definities  
Wat 'de voorkant' en 'het erf' precies inhouden volgt uit het Besluit 
bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken:  
 

Definitie 'voorkant'  
De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een 
gebouw en de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van 
een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de 
weg of het openbaar groen.  
 
Definitie 'erf':  
Het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat 
direct is gelegen bij een gebouw  en dat in feitelijk opzicht is 
ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, 
voorzover een bestemmingsplan van toepassing is, de 
bestemming deze inrichting niet verbiedt.  

 
Nevenstaande figuur legt in grote lijnen uit wat de voor- en achterkant-
benadering betekent voor de bovengenoemde bouwwerken. Alleen 
bijgebouwen en overkappingen kleiner dan 10 m2 mogen wel 
bouwvergunningsvrij tegen de grens met het burenerf worden gebouwd. 
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In zijn algemeenheid geldt dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen, dakkapellen, kozijn- en gevelwijzigingen en 
erfafscheidingen tussen 1 en 2 meter hoogte, alleen bouwvergunningsvrij 
gebouwd mogen worden in de achtertuin, aan de achtergevel of op het 
achterdakvlak. Ook mag bouwvergunningsvrij gebouwd worden in een 
zijtuin, aan een zijgevel of op het zijdakvlak als die maar niet is gekeerd 
naar de straat of het openbaar groen. Bij hoekwoningen geldt de zijkant 
dus eigenlijk als voorkant.  
 
 



 

 
206 

Voorgevel bepalend  
Als we weten wat de voorgevel is, dan is het geen probleem om de 
zijgevels en achtergevel aan te wijzen. Er is overigens altijd maar één 
voorgevel, dus ook bij hoekwoningen. Bij de meeste gebouwen is het 
duidelijk wat de voorgevel is. Is dat niet het geval dan geldt dat aan de 
hand van de officiële voorgevelrooilijn uit het bestemmingsplan of de 
bouwverordening afgeleid kan worden wat de voorgevel is. Mocht ook dit 
nog geen eenduidig antwoord opleveren, dan moet per locatie worden 
bezien welke gevel als voorgevel aangemerkt moet worden. Daarbij is de 
plaats van het huisnummer en de brievenbus (waar bevindt zich het adres 
van het perceel), de hoofdingang van het gebouw en de hoofdontsluiting 
van het perceel doorslaggevend.  
 
Onderstaande figuur maakt de bepaling van het voor-, zij- en achtererf 
duidelijk. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de zijstroken op het erf aan de voorkant 
zowel zijerf als voorerf zijn. In deze overlapgebieden gelden de 
voorwaarden voor zowel het voorerf als het zijerf. De zwaarste eis is dan 
doorslaggevend. 
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Aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen 
Een aanbouw, uitbouw of aangebouwd bijgebouw is in het algemeen niet 
in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande 
sneltoetscriteria wordt voldaan. 
Voldoet een aanbouw, uitbouw of aangebouwd bijgebouw niet aan 
onderstaande sneltoetscriteria of is er sprake van een bijzondere situatie 
of gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan 
de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden 
voorgelegd. 
In geval van een beschermd monument of een beschermd stads- of 
dorpsgezicht zal de welstandscommissie altijd om advies worden 
gevraagd.  
Een aanbouw, uitbouw of aangebouwd bijgebouw dient te voldoen aan het 
gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied waar deze geplaatst 
wordt. 
 
Sneltoetscriteria aanbouw, uitbouw of aangebouwd bijgebouw: 
 
Algemeen 

 in maat, schaal en verschijningsvorm ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw

1
. 

 
Plaatsing 

 niet vóór de voorgevellijn. 

 afstand tot voorgevellijn (45°-principe): 
indien aan- of uitbouw minder dan 3 meter breed is: minimaal gelijk 
aan breedte; 
indien aan- of uitbouw meer dan 3 meter breed is: minimaal 3 
meter. 

 

                                           
1 

Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of 

afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. De vorm is dus 

bepalend, niet de functie. 

Vorm 

 vormt een eenheid met mogelijk bestaande aan- en uitbouwen 

 overwegend rechthoekige plattegrond. 

 plat dak of een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, dakhelling 
gelijk aan hoofdgebouw. 

 
Maatvoering 

 goothoogte / hoogte plat dak: 
maximaal 0,25 meter boven 1

e
 bouwlaag, èn 

maximaal gelijk aan goot/dakrand hoofdgebouw indien daaraan 
grenzend.  

 diepte ten opzichte van achtergevel hoofdgebouw maximaal 5 meter, 
voorzover gelegen binnen afstand van 1 meter van de zijdelingse 
erfgrens.  

 totale oppervlakte van aan- en uitbouwen, niet-vrijstaande 
bijgebouwen en overkappingen maximaal 100% van oppervlakte 
hoofdgebouw. 
 

Materiaal- en kleurgebruik 

 de naar de weg of openbaar groen gekeerde zijde: 
steen: gelijk aan hoofdgebouw; hout: naturel vergrijzend of gedekte, 
donkere kleur. 

 het naar het voorerf gekeerde gevelvlak dient een gevelopening te 
bevatten met een oppervlakte van min. 10% van het totale gevelvlak. 
De gevelopening kan bestaan uit een raam, toegangsdeur of 
garagedeur.  
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Vrijstaande bijgebouwen en overkappingen 
Een vrijstaand bijgebouw of overkapping is in het algemeen niet in strijd 
met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria 
wordt voldaan. 
Voldoet een vrijstaand bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande 
criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de 
toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor 
advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een 
beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal de 
welstandscommissie altijd om advies worden gevraagd. 
Een vrijstaand bijgebouw of overkappping dient te voldoen aan het 
gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied waar deze geplaatst 
wordt. 
 
Sneltoetscriteria vrijstaande bijgebouwen en overkappingen: 
 
Algemeen 
1. in maat, schaal en verschijningsvorm ondergeschikt aan het 

hoofdgebouw
2
. 

 
Plaatsing 

 niet vóór de voorgevellijn. 

 afstand tot voorgevellijn (45°-principe): 
indien de afstand van de zijgevel van het hoofdgebouw tot de 
buitenste contour van bijgebouw of overkapping minder dan 3 
meter bedraagt: minimaal gelijk aan deze maat; anders: minimaal 
3 meter. 

 
Vorm 

 vormt een eenheid met mogelijk bestaande aan- en uitbouwen 

                                           
2 Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of 

afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. De vorm is dus 

bepalend, niet de functie. 

 overwegend rechthoekige plattegrond. 

 plat dak of een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, dakhelling 
gelijk aan hoofdgebouw. 
 

Maatvoering 

 goothoogte / hoogte plat dak: 

maximaal 0,25 meter boven 1
e
 bouwlaag, èn  

 
maximaal gelijk aan goot/dakrand hoofdgebouw indien daaraan 
grenzend.  

 
Materiaal- en kleurgebruik 
de naar de weg of openbaar groen gekeerde zijde: 
steen: gelijk aan hoofdgebouw; hout: naturel of gedekte kleur. 
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Dakkapellen aan voorkant 
(op voordakvlak of zijdakvlak, naar weg of openbaar groen gekeerd) 
Een dakkapel aan een voorkant is in het algemeen niet in strijd met 
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt 
voldaan, of wanneer er sprake is van een eerder goedgekeurd 
standaardplan. 
Voldoet een dakkapel aan een voorkant niet aan onderstaande criteria of 
is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de 
toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor 
advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een 
beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal de 
welstandscommissie altijd om advies worden gevraagd. 
Een dakkapel aan de voorkant dient te voldoen aan het gebiedsgerichte 
beoordelingskader van het gebied waar deze geplaatst wordt. 
 
Sneltoetscriteria dakkapellen aan de voorkant: 
 
Algemeen 

 de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw. 

 geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw. 

 geen dakkapel in dakvlak met dakhelling minder dan 30º. 

 indien een bouwblok van meerdere woningen als één geheel 
ontworpen is, met een samenhangende compositie, wordt altijd advies 
van de welstandscommissie gevraagd.  

 
Plaatsing 

 maximaal 1 dakkapel per woning per dakvlak. 

 bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige 
rangschikking op horizontale lijn. 

 bij vrijstaande woning in het midden van het dakvlak. 

 minimaal 1 meter dakvlak boven, onder en ter weerszijden van de 
dakkapel, ook ten opzichte van hoek- en kilkepers en 
woningscheidende bouwmuren. 

 verticale afstand van dakvoet tot onderzijde dakkapel maximaal 1 
meter. 

 
Vorm 

 plat afgedekt. 
 
Maatvoering 

 hoogte van voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord/daktrim maximaal 
50% van de verticale hoogte van het dakvlak, met een maximum van 
1,50 meter; 
bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: gelijke hoogte. 

 breedte maximaal 30% van de breedte van het dakvlak met een 
maximum van 4 meter, gemeten tussen eindgevels of midden 
woningscheidende bouwmuren (bij hoek- of kilkepers respectievelijk te 
meten aan boven- of onderzijde dakkapel). 

 bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok zijn de dakkapellen 
even hoog.  

 
Materiaal- en kleurgebruik 

 gelijk aan hoofdgebouw. 

 onder glasvlak(ken) geen dichte panelen of borstwering. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
211 

Dakkapellen aan achterkant 
(op achterdakvlak of zijdakvlak, niet naar weg of openbaar groen 
gekeerd) 
Een dakkapel aan een achterkant is in het algemeen niet in strijd met 
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt 
voldaan, of wanneer er sprake is van een eerder goedgekeurd 
standaardplan. 
Voldoet een dakkapel aan een achterkant niet aan onderstaande criteria of 
is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de 
toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor 
advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een 
beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal de 
welstandscommissie altijd om advies worden gevraagd. 
Een dakkapel aan de achterkant dient te voldoen aan het gebiedsgerichte 
beoordelingskader van het gebied waar deze geplaatst wordt. 
 
Sneltoetscriteria dakkapellen aan de achterkant: 
 
Algemeen 

 de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw 

 geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw 

 geen dakkapel in dakvlak met dakhelling minder dan 30º. 

 de dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het 
betreffende dakvlak van het bouwblok 

 
Plaatsing 

 bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige 
rangschikking op horizontale lijn 

 minimaal 0,5 meter dakvlak boven, onder en ter weerszijden van de 
dakkapel, ook ten opzichte van hoek- en kilkepers,  en minimaal 1,0 
meter van het zijgevelvlak 

 verticale afstand van dakvoet tot onderzijde dakkapel maximaal 1 
meter 

 In geval van plaatsing op een zijdakvlak van een vrijstaande of 
halfvrijstaande woning: minimaal drie meter vanaf het voorgevelvlak en 
tevens in het midden van het dakvlak 

Vorm 

 plat afgedekt 

 bij dakhelling >45° is aangekapte dakkapel met dakhelling >25° 
toegestaan 

 
Maatvoering 

 hoogte (van voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord/daktrim) maximaal 
50% van de (verticale) hoogte van het dakvlak, met een maximum van 
1,65 meter 

 
Materiaal- en kleurgebruik 

 gelijk aan hoofdgebouw. 

 geen dichte panelen of borstwering onder glasvlak(ken). 
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Dakramen 
Een dakraam is in het algemeen niet in strijd met redelijke eisen van 
welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. 
Voldoet een dakraam niet aan onderstaande criteria of is er sprake van 
een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de 
sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de 
welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd 
monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal de welstands-
commissie altijd om advies worden gevraagd. 
Een dakraam dient te voldoen aan het gebiedsgerichte beoordelingskader 
van het gebied waar deze geplaatst wordt. 
 
Sneltoetscriteria dakramen: 
 
Plaatsing 

 conform maatvoering die geldt voor vergunningsvrije dakramen. 
 
Maatvoering 

 conform maatvoering die geldt voor vergunningsvrije dakramen. 
 
Materiaal- en kleurgebruik 

 onopvallend, aangepast aan de omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 veranderingen van gevelopeningen, kozijnindelingen en eventuele 
nieuwe gevelopeningen sluiten aan bij de oorspronkelijke 
gevelcompositie. 

 
Plaatsing 

 niet aan voorgevel of aan zijgevel die naar weg of openbaar groen is 
gekeerd. 

 
Materiaal- en kleurgebruik 

 gelijk aan bestaande kozijnen. 
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Erf- en perceelafscheidingen hoger dan 1 meter 
Een erf- of perceelafscheiding is in het algemeen niet in strijd met redelijke 
eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. 
Voldoet een erf- of perceelafscheiding niet aan onderstaande criteria of is 
er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de 
toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor 
advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een 
beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal de 
welstandscommissie altijd om advies worden gevraagd. 
Een erf- of perceelsafscheiding hoger dan 1 meter dient te voldoen aan het 
gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied waar deze geplaatst 
wordt. 
 
Sneltoetscriteria erf- en perceelafscheidingen hoger dan 1 meter: 
 
Plaatsing 

  1 meter achter de voorgevelrooilijn. 
 
Vorm 

 vormgeving afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel, tenzij 
deze niet voldoet aan de hier genoemde sneltoetscriteria voor erf- en 
perceelafscheidingen. 

 
Maatvoering 

 hoogte maximaal 2 meter 
 

Materiaal- en kleurgebruik 

 indien grenzend aan openbaar gebied: onderste deel in metselwerk of 
ander dicht materiaal passend bij de woning, hoogte maximaal 1 
meter, daarboven minimaal voor 90% open (gaas of latwerk). 
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(Schotel)antennes 
Een spriet-, staaf- of schotelantenne is in het algemeen niet in strijd met 
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt 
voldaan. 
Voldoet een spriet-, staaf- of schotelantenne niet aan onderstaande criteria 
of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de 
toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor 
advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een 
beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal de 
welstandscommissie altijd om advies worden gevraagd. 
 
Plaatsing 

 niet vóór de voorgevellijn. 

 niet op zijerf of aan zijgevel, grenzend aan weg of openbaar groen. 

 bij gestapelde woningbouw op het platte dak, of op of aan een balkon 
geplaatst binnen de contour van het balkon. 

 bij gestapelde woningbouw niet aan de gevel. 

 maximaal één (schotel)antenne aan, op of bij een woning. 
 
Vorm 

 antenne en mast buisvormig, dus geen vakwerkconstructie. 

 
Maatvoering 

 hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing op erf maximaal 5 meter. 

 hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel maximaal 5 
meter vanaf het snijpunt met het aangrenzende dakvlak. 

 hoogte schotelantenne (inclusief antennedrager) maximaal 3 meter. 

 doorsnede schotelantenne maximaal 2 meter. 
 

Materiaal- en kleurgebruik 

 onopvallend, aangepast aan de omgeving; gelijke kleurtoon als het 
achtergrondmateriaal. 

 

 

Vergunningvrije en -plichtige rolhekken of (rol)luiken 
Het plaatsen van een rolhek, luik of rolluik bij andere gebouwen dan 
woningen en woongebouwen is vergunningvrij als aan alle onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan. 
 
Plaatsing en aantal: 
plaatsing aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie 

(pui); 

 
Vormgeving: 
voor tenminste 90% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen. 

 
Overige: 
rolhek, luik of rolluik wordt niet gebouwd aan een beschermd monument of 

in een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

 

 
In alle andere gevallen moet een lichte bouwvergunning worden 
aangevraagd. 
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Vergunningvrije en -plichtige zonnepanelen en -collectoren 
Het plaatsen van een energieopwekkend zonnepaneel of een collector 
voor warmteopwekking aan of op een bouwwerk ten behoeve van 
electriciteit- respectievelijk  warmtevoorziening van dat bouwwerk of 
andere op hetzelfde perceel gelegen bouwwerken, is vergunningvrij als 
aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 
 
Plaatsing en aantal:   
op schuine daken: in of direct op en geheel binnen het dakvlak en de 

hellingshoek gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak; 

op plat dakvlak: afstand tot dakrand minimaal gelijk aan hoogte paneel met 
een hellinghoek van maximaal 35°. 

 
Vormgeving: 
paneel/collector vormt een geheel met de installatie voor het opslaan van 

water of voor de opwekking van elektriciteit, zo niet, dan is de installatie 
in het bouwwerk geplaatst. 

 
Overige:  
paneel/collector wordt niet gebouwd aan een beschermd monument of in 

een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

 
In alle andere gevallen moet een lichte bouwvergunning worden 
aangevraagd. 
 

Vergunningvrije en -plichtige antennes 
Het plaatsen van een antenne aan of bij een bouwwerk is vergunningvrij 
als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 
 
Plaatsing en aantal:   
achter het voorerf (voorgevellijn) geplaatst 

 
Maatvoering:  

hoogte van spriet- of staafantenne en eventuele drager maximaal 5.00 m. 
gemeten vanaf de voet van de antenne of antennedrager, of indien aan 
de gevel bevestigd gemeten vanaf het snijpunt met het aansluitende dak;  

hoogte schotelantenne en eventuele drager maximaal 3.00 m. gemeten 
vanaf de voet van de antenne(drager); 

doorsnede schotelantenne maximaal 2.00 m. 

 
Overige:  
de antenne wordt niet gebouwd aan een beschermd monument of in een 

beschermd stads- of dorpsgezicht. 

 
Voor spriet- en staafantennes die niet vergunningsvrij zijn is een lichte 
bouwvergunning vereist, mits de hoogte, gemeten vanaf het aansluitende 
terrein, niet meer is dan 40 meter. In alle andere gevallen moet een 
reguliere bouwvergunning worden aangevraagd. 
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4.3 Sneek 

 

Begrippenlijst 

 

Begrippenlijst 
 
Aanbouwen grondgebonden toevoeging van één 
 bouwlaag aan een gevel van een gebouw 
 
Achterkant  de achtergevel, het achtererf en het 

dakvlak aan de achterzijde van een 
gebouw; de zijgevel, het zijerf en 
het dakvlak aan de zijkant van een 
gebouw voorzover die zijde niet 
direct grenst aan de weg of 
openbaar groen. 

 
Afdak dak dat is aangebracht  tegen een muur of 
 gebouw om tegen neerslag te beschermen 
 
Asymmetrische kap  zadeldak waarbij het dakvlak aan 1 zijde 
 doorloopt tot aan de gevel van de 
 daaronder gelegen bouwlaag 
 
Band  horizontale versiering in de gevel in 
 afwijkend materiaal, meestal natuursteen 
 of baksteen 
 
Bedrijfsbebouwing gebouwen ten behoeve van bedrijven 
 zoals hallen, werkplaatsen en loodsen; 
 hebben meestal een utilitair karakter 
 
Beschot  afwerking van een wand met planken, 

 schroten of rabatdelen 
 
Bestrating verharding in de vorm van straatstenen of 
tegels 
 
Bijgebouw  gebouw dat bij een hoofdgebouw hoort 

en los van het hoofdgebouw op het erf of 
kavel staat; meestal bedoeld als schuur, 
tuinhuis of garage 

 
Blinde muur of 
gevel  gevel of muur zonder raam, deur of andere 
opening 
 
Borstwering lage dichte muur tot borsthoogte 
 
Boeiboord  opstaande kant van een dakgoot of 
 dakrand, meestal uitgevoerd in hout of  
plaatmateriaal 
 
Boerderij  gebouw of gebouwen op een erf met een  
 (oorspronkelijk) agrarische functie en het daarbij  
 horende woonhuis waaronder de stelp en kop- 
 hals-romp 
 
Bouwblok een aan alle zijden door straten en wegen 

begrensde groep gebouwen 
 
Bouwlaag verdieping van een gebouw 
 
Bovenbouw  het bovendeel van een gebouw; heeft 

meestal betrekking op de schuine kap van 
een huis met de daarbij behorende 
kopgevels 
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Bungalow  meestal vrijstaand woning waarvan alle  

 vertrekken op de begane grond zijn  

 gesitueerd.  

Carport  afdak om de auto onder te stallen, meestal  

 bij een woning 

Dak afdekking van een gebouw, vlak of 
 hellend dak, waarop dakbedekking  is 
 aangebracht 
 
Dakhelling de hoek van het dak 
 
Dakkapel  uitbouw op een hellend dakvlak 
 
Dakopbouw  een toevoeging aan de bouwmassa door 

het verhogen van de nok van het dak, die 
het silhouet van het oorspronkelijke dak 
veranderd 

 
Dakraam  raam in een hellend dak 
 
Detail  ontmoeting van verschillende bouwdelen 
 zoals gevel en dak of gevel en raam 
 
Dodekop  aanduiding voor een historische kleur 
 (specificatie verkrijgbaar bij de gemeente) 
 
Drager e n invulling de drager is de constructie van een 

gebouw, waaraan de invulling is 

toegevoegd  om te beschermen tegen 
weer en wind (heeft vooral betrekking op 
gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, 
waarbij het verschil tussen drager en 
invulling werd gebruikt om de woning in 
een groot gebouw of rij huizen te 
onderscheiden) 

 
Ensemble architectonisch en stedenbouwkundig 
 compositorisch geheel van meerdere 
 panden 
 
Erf onbebouwd stuk grond behorende bij een 
 boerderij of huis 
 
Erker kleine toevoeging van ten hoogste één 

bouwlaag aan de gevel van een gebouw, 
meestal uitgevoerd in metselwerk, hout 
en/of glas 

 
Flat  groot gebouw met meerdere verdiepingen 
 
Galerij  gang aan de buitenkant van een 
 (flat)gebouw die toegang verschaft tot de 
 afzonderlijke woningen 
 
 
Geleding verticale, horizontale of figuratieve 

indeling van de gevel door middel van 
gevelopeningen, metselwerk, 
inspringingen of andere 
gevelkenmerken en - detailleringen. 
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Gepotdekseld  gedeeltelijk over elkaar gespijkerde 
 planken om inwatering tegen te gaan 
 

Gevel  buitenmuur van een gebouw (afhankelijk van de plaats de voor-, zij- of achtergevel) 

Gootklos in de muur bevestigd stuk balk ter ondersteuning van een  goot 

Individueel gebouw  zelfstandig, op zichzelf staand 
 gebouw 
 
Industriebebouwing gebouwen met een industriële 
 bestemming 
 
Kavel  grondstuk,  kadastrale eenheid 
 
Kern centrum van een dorp of stad 
 
Klossen  uit de muur stekende houten of 

 gemetselde blokjes ter 
 ondersteuning van uitstekende 
 onderdelen van een gebouw 
 zoals dakgoten 

 
Kop  in het algemeen gebruikt om de 
 smalle kant van een rechthoekige 
 vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij 
 een gebouw 
 
Laag zie bouwlaag 
 
Lak afwerklaag van schilderwerk 
 
Latei  draagbalk boven gevelopening 
 

Lessenaarsdak dak met één hellend, niet 
onderbroken, dakvlak 
 
Lichtkoepel  raamconstructie in een plat dak, in 
 de vorm van een koepel 
 
Lijst  een meestal versierde en 
 geprofileerde rand als bekroning van 
 de bovenzijde van een gevel 
 
L i nt  weg met daarlangs bebouwing 
 
Luifel  een plat uitgebouwd afdak, vaak 
 boven een deur 
 
Maaiveld  bovenzijde van het terrein dat een 
 bouwwerk omgeeft, de grens tussen 
 grond en lucht 
 
Mansardedak dakvorm waarbij het onderste deel 
 van het dak steiler is dan het 
 bovenste deel waardoor een 
 geknikte vorm ontstaat 
 
Massa volume van een gebouw of 
 bouwdeel 
 

Metselverband het zichtbare patroon van metselwerk 
 
Middenstijl verticaal deel in het midden van een 
 deur- of raamkozijn. 
 
Nok horizontale snijlijn van twee dakvlakken, 
 de hoogste lijn van het dak 
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Onderbouw het onderdeel van een gebouw; heeft 
 meestal betrekking op de begane grond 
 van een huis met een zadeldak 
 
Ondergeschikt  voert niet de boventoon 
 
Ontsluiting de toegang tot een gebied, terrein of een 
 gebouw 
 
Oriëntatie de richting van een gebouw 
 
Ossebloed  aanduiding voor een historische kleur 
 (specificatie verkrijgbaar bij de gemeente) 
 
Overstek bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte 
 van het eronder gelegen deel 
 
Paneel  rechthoekig vlak, geplaatst in een 
 omlijsting 
 
Plaatmateriaal  bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd 

 wordt, zoals hout (triplex en multiplex), 

 kunststof (onder andere  trespa) of staal 

 (vlak of met profiel)  

Plint  een duidelijk te onderscheiden 

 horizontale lijn aan de onderzijde van 

 een gebouw 

Portiek gemeenschappelijke  trappenhuis 
 
Renovatie vernieuwing van een gebouw 
 
Rijtjeshuis huis als onderdeel van een reeks 
 aaneengebouwd, gelijkende woningen 
 
Rollaag horizontale rij stenen boven een 
 gevelopening of aan de bovenzijde van 
 een gemetselde wand 
 
Rooilijn lijn die de grens aangeeft waarlangs 
 maximaal gebouwd mag worden 
 
Schilddak dak met vier hellende vlakken waarvan 
 twee grote en twee kleine vlakken 
 
 
 

Schuur bijgebouw ten behoeve van opslag 
 
Situering plaats van het bouwwerk in zijn 
 omgeving 
 
Stolp  boerderijtype met wonen, werken en 

 stallen onder één groot dak 
 
Textuur de voelbare structuur van een materiaal 

(bij metselwerk dus de oneffenheden van 
de steen en het voegwerk)  

 
Uitbouw aan het gebouw vastzittend bouwwerk 
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dat rechtstreeks vanuit het gebouw 
toegankelijk is 

 
Voorgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de 

voorgevel van een bouwwerk 
 
Voorkant  de voorgevel, het voorerf en het dakvlak 

aan de voorzijde van een gebouw; de 
zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de 
zijkant van een gebouw voorzover die 
zijde direct grenst aan de weg of 
openbaar groen 

 
Windveer plank aan weerskanten van een pannendak, bevestigd  

 langs de buitenste rij pannen.  

Zadeldak dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die  

 bij de nok samenkomen 

Zijgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de 
zijgevel van een bouwwerk 

 
Zijkant de zijgevel, het zij-erf en het dakvlak aan de 

zijkant van een gebouw 
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4.1 Algemene welstandscriteria 
 

 
Toe l i ch t i n g  

 
De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf 

worden genoemd richten zich op de zeggingskracht en 

het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn 

terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes 

(noot 1). 

 

De algemene welstandscriteria liggen (haast 

onzichtbaar) ten grondslag aan elke planbeoordeling 

omdat ze het uitgangspunt vormen voor de uitwerking 

van de gebiedsgerichte en objectgerichte 

welstandscriteria. In praktijk zullen die uitwerkingen 

meestal voldoende houvast bieden voor de 

planbeoordeling. 

 

In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en 

de objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn, 

kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de 

algemene welstandscriteria. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een 

bouwplan (slaafs) is aangepast aan de gebiedsgerichte 

welstandscriteria, maar het bouwwerk zelf zo onder de 

maat blijft dat het op den duur zijn omgeving negatief 

zal beïnvloeden. 

Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of 

toekomstige omgeving maar door bijzondere schoonheid 

wél aan redelijke eisen van welstand voldoet, kan worden 

teruggegrepen op de algemene welstandscriteria. De 

welstandscommissie kan burgemeester en wethouders in 

zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren van de 

hardheidsclausule gebruik te maken en af te wijken van 

de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In 

praktijk betekent 

dit dat het betreffende plan alleen op grond van de 

algemene welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de 

bijzondere schoonheid van het plan met deze criteria 

overtuigend kan worden aangetoond. Het niveau van 

‘redelijke eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, 

het is immers redelijk dat er hogere eisen worden 

gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch 

vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van 

zijn omgeving onderscheidt. 

 
Relat ie  tussen  vorm,  gebruik  en  construct ie  

 

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 

welstand mag worden verwacht dat de 

verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik 

ervan en de wijze waarop het gemaakt  is, terwijl de 

vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en 

logica heeft. 

 
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden 

gebruikt. Hoewel het welstandstoezicht  slechts is gericht 

op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm van het 

bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit 

het gebruik en de mogelijkheden die materialen en 

technieken bieden om een doelmatige constructie te 

maken. Gebruik en constructie staan aan de wieg van 

iedere vorm. 

Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd 

ondergeschikt is aan het gebruik of de constructie. Ook 

wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de 

vorm tijdens het ontwerpproces gaan domineren, mag 

worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm 

een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong. 

Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm 

méér is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik en 

constructie.  Er zijn daarnaast andere factoren die hun 

invloed kunnen hebben zoals de omgeving en de 

associatieve betekenis van de vorm in de sociaal- 

culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is 

met het gebruik en de constructie dan verliest zij 

daarmee aan begrijpelijkheid en integriteit. 

 

Relat ie  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 openbare 

(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden 

hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis 

van het bouwwerk of van de omgeving groter is. 

 

Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het 

afzonderen en in bezit nemen van een deel van de 

algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en 

volumes vormen zowel de externe begrenzing van de 

gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte 

die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een 

particulier object in een openbare context, het 

bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen 

functioneren alleen maar ook in de betekenis die het 

gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke 

omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met 

zijn omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig 

is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar het 

om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert 

aan de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten 

ontwikkeling daarvan. 

Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten 

gebeuren kunnen de gebiedsgerichte welstandscriteria 

duidelijkheid verschaffen. 
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Betekenissen  van vormen  in  de  sociaal -culturele 

con te x t  

 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 

welstand mag worden verwacht dat verwijzingen en 

associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, 

zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar 

zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. 

Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde 

regels, net zoals een taal zijn eigen grammaticale regels 

heeft om zinnen en teksten te maken. Die regels zijn 

geen wetten en moeten ter discussie kunnen staan. 

Maar als ze worden verhaspeld of ongeïnspireerd 

gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo 

wordt een bouwwerk verwarrend of saai als de regels 

van de architectonische vormgeving niet bewust 

worden gehanteerd. 

Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn 

waargenomen krijgen zij een zelfstandige betekenis en 

roepen zij, los van gebruik en constructie, bepaalde 

associaties op. Pilasters in classicistische gevels 

verwijzen naar zuilenstructuren van tempels, 

transparante gevels van glas en metaal roepen 

associaties op met techniek en vooruitgang. 

 
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van 

verwijzingen en associaties naar wat eerder of elders reeds 

aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht. 

De kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter 

vooral in de wijze waarop die verwijzingen en associaties 

worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader 

van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten 

en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande 

maatschappelijke  realiteit. Zorgvuldig gebruik van 

verwijzingen en associaties betekent onder meer dat er 

een bouwwerk ontstaat dat integer is naar zijn tijd doordat 

het op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden 

geplaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij 

restauraties is sprake van herstel van elementen uit het 

verleden, maar bij nieuw- of verbouw in bestaande 

(monumentale) omgeving betekent dit dat duidelijk 

moet zijn wat authentiek is en wat nieuw is toegevoegd. 

Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een 

bepaalde tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het 

imiteren van stijlen, vormen en detailleringen uit het 

verleden. 

Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een 

omgeving te ‘begrijpen’  als beeld van de tijd waarin zij is 

ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als 

representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk 

om ook bij nieuwe bouwplannen zorgvuldig met 

stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de 

geschiedenis van de toekomst. 

 
Evenwicht  tussen  helderheid  en  complexitei t  

 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 

welstand mag worden verwacht dat er structuur is 

aangebracht in het beeld, zonder dat de 

aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. 

 
Een belangrijke  eis die aan een ontwerp voor een 

gebouw mag worden gesteld is dat er structuur wordt 

aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt 

houvast voor de waarneming en is bepalend voor het 

beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, 

ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het 

voor de gemiddelde waarnemer mogelijk de grote 

hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde 

omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld. 

Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in 

simpelheid.  Een bouwwerk moet de waarnemer blijven 

prikkelen en intrigeren en zijn geheimen niet 

direct prijsgeven.  Er mag best een beheerst beroep op de 

creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Van 

oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als 

complementaire begrippen ingebracht bij het 

ontwerpen van bouwwerken. Complexiteit in de 

architectonische compositie ontstaat vanuit de 

stedenbouwkundige  eisen en het programma van eisen 

voor het bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met 

een hoge belevingswaarde zijn helderheid en 

complexiteit tegelijk aanwezig in evenwichtige en 

spanningsvolle relatie. 

 
Schaal   en   maatverhoudingen  

 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 

welstand mag worden verwacht dat het een 

samenhangend  stelsel van maatverhoudingen heeft dat 

beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en 

vlakverdelingen. 

 
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de 

grootte of de betekenis van de betreffende bouwopgave. 

Grote bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen 

grenzen geleed zijn maar worden onherkenbaar en 

ongeloofwaardig  als ze er uitzien alsof ze bestaan uit een 

verzameling losstaande kleine bouwwerken. 

De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot 

belang voor de belevingswaarde  ervan, maar vormen 

tegelijk één van de meest ongrijpbare aspecten bij het 

beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart 

bewust of onbewust de maatverhoudingen van een 

bouwwerk, maar wáárom de maatverhoudingen van 

een bepaalde ruimte aangenamer, evenwichtiger of 

spannender zijn dan die van een andere, valt nauwelijks 

vast te stellen. 

Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is 

naarmate de maatverhoudingen een sterkere 

samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust 
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toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun 

werking hebben. 

De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen 

vormen tezamen de compositie van het gevelvlak. 

Hellende daken vormen een belangrijk element in de 

totale compositie. Als toegevoegde elementen (zoals een 

dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector) te 

dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of  de 

vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen van het 

object zelf maar ook van de omgeving waarin dat is 

geplaatst. 

 
Materiaal ,  textuur,  k leur  en  l icht  

 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 

welstand mag worden verwacht dat materiaal, textuur, 

kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf 

ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de 

omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan 

duidelijk maken. 

 
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding 

krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele en tactiele 

kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze van 

materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt 

tot wat lokaal aan materiaal en ambachtelijke kennis 

voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze 

moeilijker en het risico van een onsamenhangend beeld 

groot. Als materialen en kleuren teveel los staan van het 

ontwerp en daarin geen ondersteunende functie 

hebben maar slechts worden gekozen op grond van 

decoratieve werking, wordt de betekenis ervan toevallig 

en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht van het 

bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 

gebruik van materialen en kleuren geen ondersteuning 

geeft aan de architectonische vormgeving of wanneer het 

gebruik van materialen en kleuren een juiste 

interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het 

bouwwerk in de weg staat. 

 

 
4.2 Gebiedsgerichte criteria 

 
Toe l i ch t i n g  

 
Een belangrijke  pijler van de welstandsnota is het 

gebiedsgerichte welstandsbeleid. De gebiedsgerichte 

welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en 

middelgrote bouwplannen die zich voegen binnen de 

bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente Sneek. 

Deze criteria zijn gebaseerd op de identiteit en het 

architectonisch vakmanschap en de ruimtelijke kwaliteit 

zoals die in de bestaande situatie worden aangetroffen. 

Deze criteria geven aan hoe een bouwwerk ‘zich moet 

gedragen’ om in zijn omgeving niet teveel uit de toon te 

vallen, en welke gewaardeerde karakteristieken uit de 

omgeving in het ontwerp moeten worden gebruikt. 

 
Gebiedsindel ing   en   uitwerking  

 
Er is een indeling gemaakt naar ruimtelijk en functioneel 

samenhangende gebiedsdelen binnen de gemeente 

Sneek. Er zijn 21 welstandsgebieden onderscheiden. Voor 

elk gebied is een beoordelingskader opgesteld, waarin 

steeds de volgende onderdelen aan de orde komen: 

„ Een korte beschrijving van het gebied, waarbij 

aandacht wordt besteed aan de ontstaansgeschiedenis, 

de stedenbouwkundige of landschappelijke omgeving, 

een typering van de bouwwerken en het materiaal- en 

kleurgebruik en de detaillering. 

„ Een samenvatting  van het beleid, de te verwachten 

en/of  gewenste ontwikkelingen en de waardering voor 

het gebied op grond van de belevingswaarde en 

eventuele bijzondere cultuurhistorische, 

stedenbouwkundige of architectonische werken. 

„ De voor het gebied geldende ambitie ten aanzien de 

welstand ingedeeld naar welstandsvrij, regulier en 

bijzonder (waaronder de benadering voor beschermde 

dorpsgezichten). 

„  De welstandscriteria, steeds onderverdeeld in 

criteria betreffende de ligging, de hoofdvorm, de 

gevels, de opmaak en eventueel overige aspecten. 

 
Elk  gebied  een  eigen  ‘ambitie’  
 
Het vaststellen van de ambitie ten aanzien van het 

welstandsbeleid is een cruciaal element van het 

welstandsbeleid. De kwaliteit van de gebieden, het 

gevoerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de verwachtte 

ontwikkelingen zijn daarbij bepalende factoren. 

 
Er zijn vier welstandsambities opgesteld: 

„ het door  het Rijk aangewezen beschermde 

stads- (of dorps)gezichten.  Deze aangewezen 

gezichten worden van algemeen belang geacht wegens 

de schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele 

samenhang dan wel de wetenschappelijke of 

cultuurhistorische waarde. Deze waarden worden onder 

meer beschermd door een bestemmingsplan en doordat 

dat bouwwerken die elders vergunningsvrij zijn, in deze 

gebieden onder de lichte vergunningplicht vallen. 

„ het bijzondere welstandsgebied.  Het gaat hier 

om de gebieden waar extra aandacht voor de 

ruimtelijke kwaliteit wenselijk wordt geacht en de 

gemeente naast het welstandstoezicht ook 
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aanvullende beleidsinstrumenten inzet (of dit in de 

nabije toekomst zal doen). In deze gebieden moet het 

welstandstoezicht een bijdrage leveren aan het 

versterken van de bestaande en/of  gewenste kwaliteit. 

„  het reguliere welstandsgebied.  Deze 

gebieden kunnen afwijkingen van de bestaande 

ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur van 

de gebouwen zonder al te veel problemen verdragen. De 

gemeente stelt hier geen aanvullende eisen ten aanzien 

van de ruimtelijke kwaliteit. In deze gebieden is het 

welstandstoezicht gericht op het handhaven van de 

basiskwaliteit. 

„  het welstandsvrije gebied.  In deze gebieden 

wordt het welstandstoezicht niet van toepassing 

verklaard. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: 

bijvoorbeeld omdat er in de planbegeleiding al voldoende 

garanties voor ruimtelijke kwaliteit zijn ingebouwd, of 

omdat het ruimtelijk karakter van het gebied een 

welstandstoets, naar de mening van de gemeenteraad, 

overbodig maakt. 
 

 
De  welstandsbeleidskaart  van  de  gemeente  

Sn ee k  

 
De gemeente Sneek heeft twee door het rijk aangewezen 

beschermde stadsgezichten. Het betreft de binnenstad en 

de stationsomgeving (In procedure). 

Het huidige beleidskader rechtvaardigt voor 5 gebieden 

de aanduiding van bijzonder welstandsgebied. Het gaat 

hier om het gebied Leeuwarderweg en omgeving, 

Hemdijk-Noord en Waling Dijkstrastraat en omgeving (als 

1 gebied beschouwd), Zomerrak, Ysbrechtum dorpshart 

(inclusief de historische bebouwing aan de oostzijde van 

het dorp) en Offingawier en Loënga. Het vigerend beleid 

zoals dat onder andere in de betreffende 

 
1. Binnenstad 

beschermd stadsgezicht 

2. Stationsgebied 

beschermd stadsgezicht (In procedure) 

3. Bolswarderpoort 

regulier 

4. Leeuwarderweg e.o., Hemdyk-Noord en Waling 

Dijkstrastraat e.o. 

bijzonder 

5. Zomerrak 

bijzonder 

6. Vroege planmatige uitbreidingen 

regulier 

7. Projectmatige nieuwbouw  grootschalig 

regulier 

8. Projectmatige nieuwbouw 70er en 80er jaren 

regulier 

9. Recente uitbreidingen, individuele bouw 

regulier 

10.  Recente uitbreidingen, projectmatig 

regulier 

11.  Bedrijventerreinen 

regulier 
 

bestemmingsplannen is verwoord, is gericht op een 

accent op de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten. 

Eén gebied is als welstandsvrij  aangemerkt, namelijk de 

woonwagenlocatie en woonschepenhaven. 

De overige 12 gebieden zijn aangewezen  als regulier 

welstandsgebied. In deze gebieden kan de bestaande 

ruimtelijke structuur relatief veel verdragen. 

 
Het bovenstaande overzicht geeft aan welke gebieden 

zijn benoemd en wat de bijbehorende 

welstandsambities zijn. De welstandsbeleidskaart geeft 

dit in beeld weer. 

 
12.  Jachthavens, groen en sportvoorzieningen 

regulier 

13.  Grootschalige voorzieningen rond de 

Bolswarderbaan 

regulier 

14.  Rond de Geeuw 

regulier 

15.  Woonwagens en woonschepenhaven 

welstandsvrij 

16.  Ysbrechtum dorpshart 

bijzonder 

17.  Ysbrechtum nieuwbouw projectmatig 

regulier 

18.  Ysbrechtum nieuwbouw  particulier 

regulier 

19.  Offingawier 

bijzonder 

20.  Loënga 

bijzonder 

21.  Buitengebied 

regulier 
 
 
 
Er zijn 9 (her)ontwikkelingsgebieden aangegeven: 

Het gebied rond De Geeuw (Veemarkt), “IJlsterplein”, 
Spoorzone, Sportcomplex Noorderhoek, Tuindorp 

Sperkhem, Oudvaart, Houkepoort, Harinxmaland en 

uitbreiding ‘t Ges. 

 
 
Noten  

 
1  De algemene welstandscriteria zijn opgesteld op verzoek van de Stichting 

Welstandszorg Noord Holland en in samenwerking met prof. ir Tj. Dijkstra  en 

gebaseerd op de notitie ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’ 

die hij schreef als Rijksbouwmeester  in 1985. 
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Gebiedsbeschri jving  
In de ontwikkeling van Sneek is de rol van de geestelijke 

macht niet onbelangrijk  geweest, zoals blijkt uit de diverse 

bouwwerken  en bezittingen die vanouds tot  de kerk 

behoorden. Kenmerkend voor de handelsfunctie zijn de 

vele marktplaatsen, de winkels, de pakhuizen en de vele 

werkplaatsen. 

Het bebouwingsbeeld wordt  vooral bepaald door de 

historische bebouwing die geënt is op de historische 

parcellering. In de omgeving van de terp, de verschillende 

plein- en marktruimten,  alsmede langs de oude doorgaande 

routes uit zich dat in overwegend royale bouwwerken met 

een rijke en verzorgde detaillering.  Langs de (gedempte) 

grachten is het bebouwingsbeeld iets minder rijk en komen 

verhoudingsgewijs veel pakhuizen voor. Daarnaast komen 

hier meer woonhuizen voor. 

De buitenkant van het centrumgebied wordt gevormd door 

de oude stadsgracht. De bebouwing aan de stadskant van 

de gracht is in hoofdlijnen vergelijkbaar met de andere 

grachten. Wel dient opgemerkt te worden dat hier op een 

aantal plekken een wat  ruimere bebouwingsschaal 

voorkomt (Harinxmakade) en dat aan de noordkant (Prins 

Hendrikkade) een bebouwingswand voorkomt met relatief 

veel achterkanten (gerelateerd aan Kruizebroederstraat). De 

buitenzijde van de stadsomgrachting wordt gevormd door 

een overwegend kleinschaliger woonhuisbebouwing. Met 

name langs de  Geeuw  en  Oosterkade wordt  de 

woonhuisbebouwing afgewisseld met oude bedrijfspanden 

(pakhuizen en werkplaatsen) die duidelijk gerelateerd zijn 

aan het water. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 

Het beleid is gericht op beheer en versterking van de 

bestaande historische kwaliteiten. Dit blijkt vooral uit de 

inzet van het monumentenbeleid en het bestemmingsplan 

maar ook uit de Ontwikkelingsvisie Sneek. Met name in de 

ontwikkelingsvisie wordt ook aangegeven dat binnen de 

sfeer van de beschermde binnenstad ook wervende nieuwe 

ontwikkeling ingepast dienen te worden. 

 
In het bestemmingsplan  Stadskern zijn een drietal zones 

aangewezen die de verschillende mate van bescherming 

aangeven: 

1.   Bebouwing en gevelwanden van hoge waarde. 

2.   Gevelwanden van waarde. 

3.   Afwijkende gebieden. 

De indeling in deze drie zones is ook van belang bij de 

welstandstoetsing. 

 
In de stadskern  worden  stegen en gangen tussen de 

bebouwing  als waardevol cultuurhistorisch en 

stedenbouwkundig gegeven beschouwd. Ook voor bij 

panden behorende stoepen is het bestemmingsplan 

Stadskern gericht op bescherming. 

Behoud van de bestaande parcellering en het individuele 

karakter van panden kan onder andere worden 

afgedwongen door het toepassen van de eis in het 

bestemmingsplan dat de goothoogte van belendende 

panden ten  minste 50  cm  moet  verschillen. Voor 

hoekpanden geldt dat de veelal hogere hoogte wordt 

beschermd, dan wel voorgeschreven. 

 
Welstandsambitie  

Gezien het  bovenstaande is voor  dit  gebied een 

welstandsambitie van kracht voor een beschermd 

stadsgezicht. Het doel is daarbij bijzondere kwaliteiten van 

het beschermde gezicht te respecteren en te gebruiken als 

vertrekpunt voor voorkomende nieuwe ontwikkelingen. 

 

 



Welstandscri teria  

WELSTANDSNOTA SNEEK 25 

Binnenstad 
GEBIED 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging 
„ De bebouwing is geënt op de historische parcellering 

en kent een sterke onderlinge rooilijn; bestaande ritme 

van panden handhaven 

„ De bouwwerken zijn georiënteerd op de publieke 

ruimte 

„ De nokrichting is haaks op de straat of in 

voorkomende gevallen evenwijdig aan de straat 

„ Bijzondere functies kunnen een afwijkende ligging 

hebben maar zijn nadrukkelijk gericht op de publieke 

ruimte 

„ Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen liggen 

achter het hoofdgebouw 
 

 
Hoofdvorm 

„ De bebouwing binnen plein- en straatwanden is aan 

elkaar verwant maar onderscheidt zich door kleine 

onderlinge maatverschillen  (zoals verschil in goot- en 

nokhoogten) 
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„ De hoofdvorm kent een overwegend symmetrisch 

opzet en heeft een duidelijke kapvorm (overwegend 

een steile kapvorm) 

„ Bestaande historische bebouwing handhaven 
 

 
Gevels  
„ Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

„ Verticale geleding middels compositie van 

vensteropeningen (bijvoorbeeld boven elkaar en 

hoogte : breedte verhouding van minimaal 2 :1) en 

accenten in gevelopbouw (zoals lisenen) 

„ Horizontale lijnen in de vorm bijvoorbeeld een 

duidelijke plint en (dak)lijsten. Basement dient in stand 

te blijven; géén winkelruiten tot op de grond 

„ Gevelcomposities refererend aan historische context 

„ Winkelpuien met moderne uitstraling mogelijk mits de 

hoeken massa behouden en daardoor de 

bovenverdieping verbinden met de grond 

Detail lering  
„ De gevels hebben een stenig karakter; op onderdelen 

zijn andere materialen mogelijk 

„ Daken met gebakken pannen, passend binnen de 

historische context 

„ Sterke detaillering zoals blijkt uit bijvoorbeeld de 

maatvoeringen van de kozijnen en de daklijsten 

„ Tenminste langs de meest belangrijke plein- en 

straatwanden is sprake van een rijke detaillering 

„ Dakkapellen aan de voorzijde zijn ondergeschikt en 

symmetrisch geplaatst; vormgeving, materiaal en kleur 

passen binnen historische context 

„ Kleurstelling is afgestemd op het bestaande en 

overwegend traditioneel 
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Gebiedsbeschri jving  
Het gebied bevindt zich aan de westkant van het 

stadscentrum en is vooral tot ontwikkeling gekomen na 

de komst van het spoorstation (1883). De Stationsstraat 

werd benut als locatie voor woongebied voor 

welgestelden. De weg toont zich nu als royale straat met 

een groen karakter waaraan ruime herenhuizien staan. 

In aansluiting op de Stationsstraat zijn de Dr. Boumaweg, 

de Julianastraat, de Willemstraat tot ontwikkeling 

gekomen. Ook hier wordt het beeld hoofdzakelijk bepaald 

door woonhuizen. De royale woonhuisbebouwing van de 

Stationsstraat is hier echter niet gevolgd. Per straatwand  is 

er een andere invulling 

ontstaan. 

Ook het gedeelte van de Westersingel tussen de 

Willemstraat en de Stationsstraat is in dit gebied 

opgenomen. Hierdoor maakt het sterk afwijkende 

gebouw van de PTT onderdeel uit van dit gebied. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling Het 

beleid is gericht op beheer en versterking van de 

historische kwaliteiten. Dit blijkt vooral uit de inzet van 

het monumentenbeleid om te komen tot een aanwijzing 

als beschermd stadsgezicht. 

Verwacht mag worden dat in de komende decennia nog 

incidentele ingrepen binnen het bestaande stedelijke 

weefsel zullen plaatsvinden. Veelal zal het daarbij gaan 

om verbouwsituaties maar in een aantal gevallen zullen 

ook plekken in aanmerking komen voor herbestemming 

en ‘upgrading’. 
 
Welstandsambitie  

Gezien het bovenstaande is voor dit gebied een 

welstandsambitie van kracht voor een beschermd 

stadsgezicht. Het doel is daarbij bijzondere kwaliteiten 

van het beschermde gezicht te respecteren en te 

gebruiken als vertrekpunt voor voorkomende nieuwe 

ontwikkelingen. 
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Loe ng a  

Ligging 
„  De bebouwing is geënt op de historische 

parcellering en kent een sterke onderlinge rooilijn 

„  De bouwwerken zijn georiënteerd op de 

publieke ruimte 

„  De nokrichting is haaks op de straat of 

evenwijdig aan de straat bijzondere functies kunnen 

een afwijkende ligging hebben maar zijn nadrukkelijk 

gericht op de publieke ruimte 

„  Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen 

liggen achter het hoofdgebouw 
 

 
Hoofdvorm 

„  De bebouwing aan de verschillende 

straatwanden is aan elkaar verwant maar onderscheidt 

zich door kleine onderlinge maatverschillen  (zoals 

verschil in goot- en nokhoogten) 

„  De hoofdvorm kent een overwegend 

symmetrische opzet en heeft een duidelijke kapvorm 

(per cluster aan elkaar verwant) 

„ Bestaande historische bebouwing handhaven 

 
Gevels  
„ Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

„  Sterke en evenwichtige gevelcomposities 

referend aan historische context 

„  Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt 
 

 
Detail lering  
„  De gevels hebben een stenig karakter; 

op onderdelen zijn andere materialen mogelijk 

„ Daken met (gebakken) pannen 

„  Sterke detaillering zoals blijkt uit 

bijvoorbeeld de maatvoeringen van de kozijnen en 

de daklijsten 

„ Tenminste langs de Stationsstraat en de Julianastraat 

(aan het park) is sprake van een rijke detaillering 
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Gebiedsbeschri jving  

Aan de westelijke entree van Sneek zijn in het laatste 

kwart van de 20e  eeuw nieuwe ontwikkelingen geweest. 

Dat blijkt onder meer uit de bouw van het complex de 

Bolswarder Poort maar ook uit de nieuwbouw op het 

naastgelegen voormalige ziekenhuisterrein. Al eerder 

werd de woonbebouwing aan de Parkstraat en 

Noorderpoort gerealiseerd waarbij met name langs de 

Parkstraat een meer stedelijke wand werd geïntroduceerd. 

De bebouwing in dit gebied is projectmatig.  Er is 

duidelijk aandacht besteed aan het creëren van openbare 

ruimte in de vorm van een plein dan wel in de vorm van 

een parkachtige ruimte (in de overgang naar de 

stadsgracht). 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling Een 

deel van dit gebied is de afgelopen periode 

herontwikkeld, het beleid is voor de komende periode 

gericht op beheer van de nieuwe situatie ter plaatse. 

Voor het gedeelte ten noorden van de Badhuisgracht 

geldt een bestemmingsplan waarin een architectonische 

en bouwtechnische waarderingskaart is opgenomen. Het 

bestemmingsplan werd opgesteld vooruitlopend op de 

realisatie van nieuwe invullingen in het gebied. 

Aangegeven is dat de bestaande, te handhaven 

bebouwing niet architectonisch bepalend is, maar wel 

van belang voor de structuur van het gebied. In de 

toelichting is een korte beschrijving opgenomen van de 

karakteristiek. De inmiddels gerealiseerde nieuwbouw 

diende hierbij aan te sluiten. 

De genoemde karakteristieken zijn: 

„ de opbouw van de gevelwand door individuele 

panden 

„ bouwhoogte van twee lagen met kap 

„ detaillering en toepassing van ambachtelijke 

bouwmaterialen 

 
De karakteristieke opbouw van straatwanden door 

individuele panden is bij realisatie vooral vertaald in een 

geleding en de compositie van de gevels. Dit is vertaald 

in de welstandscriteria. 

Welstandsambitie  
Dit gebied is aangewezen  als regulier welstandsgebied. 

De welstandscriteria richten zich op handhaving van de 

aanwezige basiskwaliteit. 
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Ligging 

 

..De bebouwing kent per cluster een sterke 

onderlinge rooilijn en past zich in de steden- 

bouwkundige structuur 

„De bouwwerken zijn georiënteerd 

op de publieke ruimte 

„Aan- en uitbouwen alsmede 

bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw 
 
 
Hoofdvorm 

„De hoofdvorm is per cluster verwant en ondersteunt 

de hierarchie van de straten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geve ls  

„Duidelijke gerichtheid of openheid naar de publieke 

ruimte 

..Sterke en evenwichtige gevelcomposities 
 
 
Detai l lering  

„De gevels hebben een stenig karakter; op 

onderdelen zijn andere materialen mogelijk 

„Gestreefd wordt naar sterke detaillering zoals blijkt uit 

bijvoorbeeld de maatvoeringen van de kozijnen en de 

daklijsten 

„Kleurstelling is afgestemd op bestaande 
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4 Leeuwarderweg e.o., Hemdijk-Noord en Waling Dijkstrastraat e.o. 
 

 

 

 

 

 

Gebiedsbeschri jving  
De gebieden rond de oorspronkelijke uitvalswegen en 

enige verwante bebouwing, die achter deze wegen zijn 

gesitueerd worden gekenmerkt door voorname 

bebouwing. Er komen verschillende functies voor, naast 

de woonfunctie betreft het kantoren of lichte 

bedrijvigheid. 

 
De bebouwing volgt de stedenbouwkundige structuur. 

De straatprofielen binnen het gebied zijn afgestemd op 

hun functie. Het profiel van de Bolswarder- en 

Leeuwarderweg is breed en bestaat uit twee rijstroken, 

fietsstroken en trottoirs aan beide zijden van de weg. De 

straatprofielen van de bomenbuurt en de omgeving 

Boeierstraat zijn smaller, maar hebben wel vrij brede 

stoepen. 

 
De bebouwing in het gebied dateert overwegend uit de 

20er en 30er jaren. De bebouwing aan de Leeuwarder- 

en Bolswarderweg en in de bomenbuurt staat op vrij 

ruime kavels en hebben veelal groene voortuinen. Het 

betreft voornamelijk vrijstaande panden en panden van 

het type twee onder één kap. In het gebied omgeving 

Boeierstraat komen naast vrijstaande of twee onder één 

kap ook woningen in een groter blok voor. 

In het gebied komt nog een tweetal blokken rug-aan- 

rugwoningen voor aan de Waterhoenstraat en de 

Meeuwenlaan. De arbeiderswoningen de Eenheid en de 

Korte Vreugde dateren van ongeveer dezelfde periode; 

net na 1900. 

Het gebied rond de Waling Dijkstrastraat en Gijsbert 

Japiksstraat heeft een tuindorpachtig karakter. Hier 

komen gebogen straten voor en veel groen. De in dit 

gebied voorkomende traditionele arbeiderswoningen 

hebben een duidelijke kapvorm. 

De panden in het gehele gebied worden gekenmerkt 

door duidelijke kappen en dakoverstekken en de erkers 

aan de voorzijde. Waar op inbreidingslocaties 

nieuwbouw is gepleegd (Regenboogstraat), is dit gedaan 

met een verwijzing naar deze karakteristiek. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 

Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande 

situatie. In de bestemmingsplannen en 

beeldkwaliteitsplannen wordt aandacht besteed aan het 

behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, 

onder andere middels de aanduiding “karakteristieke 
bebouwing”. Bij het plegen van vervangende 

nieuwbouw dient met de ruimtelijke kenmerken van 

bestaande bebouwing rekening te worden gehouden. 

Genoemd zijn: 

„ De vorm van de bebouwing 

„ Het materiaalgebruik 

„ De vormgeving van de overgang tussen privé en 

openbaar 

„ De inrichting van de openbare ruimte 

De welstandscriteria sluiten hierbij aan. 

Er worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. 

 
Welstandsambitie  
Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied 

aangemerkt als bijzonder welstandsgebied. 
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L igg in g  

„De hoofdgebouwen staan overwegend in een duidelijke  

rooilijn 

„Vrijstaande en dubbele woningen op ruime kavels,  

op plaatsen met rijen meer beslotenheid 

„De bouwwerken zijn met de representatieve  

voorgevel georiënteerd op de publieke ruimte 

„De nokrichting is veelal evenwijdig aan de straat en in  

voorkomende gevallen haaks op de weg 

„Aan- en uitbouwen en bijgebouwen ondergeschikt 
 
 
Hoofdvorm  

„Eén tot twee bouwlagen met duidelijke kap 

„De massa-opbouw is krachtig 

„Aansluiten bij historische bebouwingsbeeld 
 
 
Geve ls  

„Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

„De gevelopbouw is evenwichtig tot horizontaal; 

verticale lijnen in de vorm van erkers, horizontale 

lijnen in de vorm van brede dakoverstekken en 

vensters 

„Nieuwe invullingen refererend aan historische 

context 

De ta i l l e r i ng  

„De gevels hebben een stenig karakter; op 

onderdelen zijn andere materialen mogelijk 

„Daken met (gebakken) pannen 

„Bij verbouw dient afstemming op het bestaande 

plaats te vinden 

„Sterke detaillering zoals blijkt uit zorgvuldige 

maatverhouding en maten van de kozijnen, 

dakkapellen, erkers en daklijsten 

„Traditionele kleurstellingen  overheersen, afstemming op 

het bestaande 

Over ig  

„ Groene voortuinen, erfafscheidingen in de vorm van 

tuinmuurtjes of hagen of lage hekjes 
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Gebiedsbeschri jving  

Oorspronkelijk betrof het gehele gebied een 

bedrijventerrein, maar in de tachtiger jaren is een start 

gemaakt met een grootscheepse opwaardering. In het 

kader van de Ontwikkelingsvisie  Sneek is het gebied 

aangeduid als de zogenoemde “Vaarstadzone”, waar 

strategische kansen liggen om het imago van de stad 

vanaf het water te versterken. 

De huidige inrichting bestaat, naast een gedeelte met een 

bedrijfsfunctie, uit woongebouwen en nieuwe kleinschalige  

voorzieningen.  Enkele passende, weinig milieuhinder 

veroorzakende bedrijven konden worden gehandhaafd en 

dragen bij aan het levendige karakter 

van het gebied. De betekenis van de oeverzones voor de 

watersport draagt hieraan eveneens bij. 

 
De ligging van het gebied in een strook aan beide zijden 

van het water is in de stedenbouwkundige inrichting 

optimaal benut. De oevers zijn openbare ruimten, waar 

gewandeld kan worden. Er zijn aanlegplaatsen en enkele 

insteekhavens gerealiseerd. 

De inrichting van de noordoever Pampuskade bestaat 

naast de weg zelf uit gras en bomen. De zuidoever is 

stenig en bestaat uit klinkerbestrating. 

De bebouwing onderstreept door haar ligging de loop 

van het water. Langs de oevers is een aantal 

appartementengebouwen  gesitueerd met een oplopende 

hoogte naar de stad toe. Het meest zuidelijke gebouw 

heeft een hoogte van 6 bouwlagen. Op een aantal 

markante stedenbouwkundige punten is bijzondere 

bebouwing verrezen. 

De uitstraling van zowel de terreininrichting als van 

gebouwen is modern-stedelijk.  Er is veel aandacht 

besteed aan de architectuur, de vormgeving van 

straatmeubilair en de kwaliteit van bestratingsmateriaal. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 

Het beleid is gericht op versterking van de bijzondere 

ligging en de ontwikkeling als nieuwe toegangspoort 

naar de stadskern. Zichtbaarheid  vanuit de stad en 

zichtbaarheid  vanaf het water staan voorop bij de 

vormgeving van het gebied. 

Het bestemmingsplan dat destijds voor de revitalisering 

van het Zomerrak is opgesteld beschrijft de volgende 

elementen: aaneengesloten bebouwingswanden, 

oriëntatie, gevarieerde bouwhoogte en –massa, 

dakopbouw, gevelindeling en materiaalgebruik.  Er zijn op 

een aantal plaatsen “stedenbouwkundige accenten” 
aangegeven. 

De welstandscriteria zijn gericht op een blijvend 

hoogwaardige uitstraling van het gebied. 

 
Welstandsambitie  
Dit gebied is aangemerkt  als bijzonder welstandsgebied. 
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5 Zomerrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging 
„ Er is een sterke onderlinge samenhang 

„  De bouwwerken zijn georiënteerd op de 

publieke ruimte en vormen een front naar het water 

„  Bijzondere functies (bedrijven, 

voorzieningen) voegen zich zoveel mogelijk naar de stedenbouwkundige structuur 

„  De richting benadrukt de ligging aan het water, 

op plaatsen afgeronde gevels 

„  Aan- en uitbouwen maken onderdeel uit van 

het hoofdgebouw; geen vrijstaande bijgebouwen 

Hoofdvorm 
„  De bebouwing bestaat grotendeels uit 

hoogbouw, bijzondere functies kunnen hiervan afwijken 

„  De massa-opbouw is samengesteld, waarbij 

gestreefd wordt naar verticale accenten, met name op stedenbouwkundig markante plekken 

„ Bebouwing is hoofdzakelijk plat afgedekt 

Gevels  
„  Duidelijke gerichtheid naar de publieke 

ruimte en het water 

„ Een verticale geleding met horizontale accenten 

 
Detail lering  
„  Moderne uitstraling in aansluiting op de 

bestaande nieuwbouw in het gebied 

„  Detailleringen zijn zorgvuldig 

vormgegeven en variëren van eenvoudig tot sterk 

„  Kleurgebruik licht tot middentoon, 

afwijking mogelijk in harmonie met moderne 

uitstraling 
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Vroege planmatige uitbreidingen 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsbeschri jving  
Deze wijken zijn grotendeels in de vooroorlogse periode 

tot ontwikkeling gekomen; enkele gebieden werden vlak 

na de oorlog tot ontwikkeling gebracht. Op een aantal 

plaatsen hebben herstructureringsprojecten gezorgd voor 

vernieuwingen. 

Karakteristiek is het kleinschalige stratenpatroon en het 

daaraan gekoppelde bebouwingspatroon. De woningen 

in het gebied kunnen hoofdzakeli jk worden 

gekarakteriseerd  als arbeiderswoningen en op enkele 

plaatsen als middenstandswoningen. Het gebied bestaat 

uit een samenstelsel van kleine, van elkaar verschillende 

complexen. 

 
Het gebied ten noorden van de Schwartzenberghstraat 

bestaat uit eenvoudige rijtjeswoningen in twee bouwlagen 

met een afgeplatte kap. De Looxmabuurt bestaat eveneens 

uit rijtjeswoningen, in één of twee bouwlagen met een 

kap. 

De buurt rond de Kapelstraat en de Parallelweg is wat rijker 

van architectonische vormgeving. Hier is sprake van een 

afwisselend beeld door de vormgeving van hoeken en 

verdraaiing van kappen. 

Aan de Iepenlaan staat een complex kleine woningen, die 

oorspronkelijk bij de Marechausseekazerne behoorden. 

Het noordelijk gedeelte van het eiland is eveneens tot dit 

gebied gerekend. Het Eiland wordt  gekenmerkt door 

eenvoudige rijtjeswoningen in twee of soms drie bouwlagen 

met een flauwe kap of soms plat afgedekt. Sommige blokken 

hebben aardige geveldetailleringen. 

De wijk  Sperkhem is in verschillende fasen tot  stand 

gekomen, wat tot uitdrukking komt in de verschillende 

bebouwingsclusters met een eigen detaillering. Het zuidelijk 

deel van de wijk is het jongst. 

Verspreid over het gehele gebied is in de 2e helft van de 20e
 

eeuw met behulp van stadsvernieuwingsgelden 

geherstructureerd,  waarbij diverse straatwanden zijn 

voorzien van nieuwe bebouwing. Dit is doorgaans niet ten 

koste gegaan van het kleinschalige karakter van het gebied. 

Tuindorp ten zuiden van Sperkhem is in deze nota 

beschouwd als herontwikkelingslocatie. 

Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is gericht op beheer van de bestaande situatie 

of verbetering van kwalitatief slechte bebouwing.  Vooral 

de wederopbouwarchitectuur heeft hierbij de aandacht. 

Behoud van het kleinschalige karakter en de samenhang 

per straat en/of  straatwand is uitgangspunt van beleid. 

Behalve in de bebouwing dient dit tot uitdrukking te komen 

in het beperkt houden van de kavelmaat. Ook wordt, daar 

waar zinvol, gestreefd naar handhaving van de 

karakteristieke tuinmuurtjes. De welstandsnota neemt dit 

beleid over. 

 
Welstandsambitie  

Dit gebied is aangewezen  als regulier welstandsgebied. 
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Vroege planmatige uitbreidingen 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ligging 
„ De bebouwing kent een sterke onderlinge rooilijn; er is 

sprake van wandvorming 

„ De bebouwing is per straat(zijde) of cluster aan elkaar 

verwant 

„ De bouwwerken zijn georiënteerd op de publieke 

ruimte 

„ De nokrichting is hoofdzakelijk evenwijdig aan de 

straat, op plaatsen (bijv. hoeken) komt nokverdraaiing 

voor 

„ Bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw 

Hoofdvorm 

„ De bebouwing bestaat uit één tot twee bouwlagen 

met kap. Bijzondere functies (bedrijfsgebouwen, 

winkelvestigingen  e.d.) wijken hiervan af 

„ De massa-opbouw is overwegend eenvoudig en soms 

samengesteld 

„ Wijzigingen in de hoofdvorm afstemmen op het 

repeterende bebouwingspatroon 

„ Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn 

ondergeschikt 

 
Gevels  
„ Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

„ Sobere, maar evenwichtige gevelcomposities 

„ Dakkapellen, dakoverstekken in onderlinge samenhang 

„ Bij verbouw aan publieke ruimte streven naar 

blijvende onderlinge afstemming 

Detail lering  
„ De gevels hebben een stenig karakter 

„ De detaillering is eenvoudig maar herkenbaar zoals 

blijkt uit maatverhouding van kozijnen en daklijsten, 

hoeken 

„ Architectonische accenten op hoeken of in het 

midden van een rij 

„ Kleurstellingen afstemmen op het bestaande, 

onderlinge samenhang 

 
Overig  
„ Behoud lage bakstenen muurtjes, lage hekjes of hagen 

als erfscheiding 
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Gebiedsbeschri jving  
De wijken Noorderhoek (rond en ten noorden van de 

Worp Tjaardastraat) en Lemmerweg oost en west zijn 

gebouwd in de periode van de bouwindustrie; de 

kwantiteit stond voorop om de vele woningzoekenden 

te huisvesten. De wijken worden gekarakteriseerd door 

een eenvoudige stedenbouwkundige opzet van haaks op 

elkaar staande wegen. Het groen is geconcentreerd in 

enkele centraal gelegen langgerekte groengebieden. 

 
De bebouwing bestaat uit galerijflats, portiekflats en 

rijenwoningen. De galerijflats bestaan uit bergingen in 

een onderbouw en daarboven 5 tot 12 woonlagen. De 

portiekflats zijn lager. De rijenwoningen bestaan uit één 

of twee bouwlagen met een kap. 

In een aantal gebieden heeft projectmatig woning- 

verbetering plaatsgevonden, waarbij het wooncomfort 

werd verbeterd en ook aan de gevels veranderingen 

hebben plaatsgevonden. Deze veranderingen zijn 

buurtsgewijs of bloksgewijs gerealiseerd en passen 

derhalve binnen de grootschalige projectmatige uitstra- 

ling van het gebied. 

Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de 

bestaande situatie. 

In dit gebied zijn een aantal herstructureringsprojecten 

uitgevoerd.  Er is sprake van projectmatige woning- 

verbeteringen en vervangende nieuwbouw. Uitgangs- 

punt van beleid is dat nieuwbouw aan dient te sluiten 

bij het bestaande beeld, dat wordt bepaald door: 

„ De vorm van de bebouwing 

„ Het materiaalgebruik 

„ De inrichting van de openbare ruimte 

De welstandscriteria zijn hierop afgestemd. 

Het gebied toont geen opvallende kwaliteiten. 

 
Welstandsambitie  

Dit gebied is aangemerkt  als regulier welstandsgebied. 

Het respecteren van de onderlinge samenhang staat 

centraal. 
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Ligging 

„ De gebouwen zijn georiënteerd op de publieke ruimte 

„ De woningen zijn gestapeld of in rijen gebouwd, in  

samenhang per cluster 

„ De gebouwen staan in een duidelijke rooilijn 

„ Bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw 

 
Hoofdvorm 
„ Er is sprake van overwegend enkelvoudige bouw- 

massa’s 

„ Eén en twee bouwlagen met of zonder kap komen  

voor naast hoogbouw in 3 tot 12 woonlagen al dan niet  

op een onderbouw 

„ De opbouw is in sterke (dwingende) onderlinge  

samenhang 

„ Hoeken kunnen een aanleiding zijn tot  
verbijzondering 

„ Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn 

ondergeschikt en bij voorkeur mee-ontworpen, dan 

wel volgens het principe van de trendsetter 

 
Gevels  

„ Per rij/cluster is er sprake van samenhang/repeterend 

patroon 

„ Nieuwe invullingen kunnen modern 

„ Detailleringen eenvoudig 

 
Detail lering  
„ De gevelmaterialen, dakbedekking en kleurgebruik per 

cluster gelijk 

„ Donkere kleuren tot middentoon 

„ Aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan de straatzijde 

zijn qua materiaal verwant aan het hoofdgebouw 
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Gebiedsbeschri jving  

Na de grootschalige bouwprojecten kwamen nieuw- 

bouwwijken tot stand met meer variatie.  Er werd nog wel 

projectmatig gebouwd, maar niet meer rij na rij in 

dezelfde bouwstijl. Het zuidelijk deel van De Zwette en 

Hemdyk en de wijken De Domp, Stadsfenne en Tinga 

kwamen op deze wijze tot stand. De wijken zijn groten- 

deels tot stand gekomen in de jaren 70 en 80. De wijken 

Stadsfenne en Tinga onderscheiden  zich enigszins van de 

andere wijken, door hun ruimere en groenere steden- 

bouwkundige opzet. 

Het stratenpatroon van deze wijken is veel minder recht- 

lijnig dan dat van eerdere wijken. Het bestaat uit een 

hoofdontsluiting, waarop hofjes en doodlopende woon- 

straten uitkomen. De bebouwing is per hofje steeds ge- 

lijk. 

 
De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit rijenwoningen 

en geschakelde woningen, maar vrijstaande woningen en 

enkele flats komen ook in het gebied voor. Aan de randen 

komt soms afwijkende of bijzondere bebouwing voor. 

Aan de Frittemaleane in Stadsfenne staat een aantal 

grotere appartementencomplexen, terwijl het gebiedje 

rond de Olyfberchleane juist gekenmerkt wordt door een 

kleinschalige bungalow-achtige bouw. Aan de 

Loëngasterlaan komen flats voor, zoals ze ook in 

Noorderhoek voorkomen. In Tinga is een wijk- 

winkelcentrum met enkele appartementencomplexen 

gelegen aan de Molenkrite. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is gericht grotendeels gericht op het beheer 

van de bestaande situatie. 

Het gebied toont geen opvallende kwaliteiten. Er worden 

geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. 

 
Welstandsambitie  
Dit gebied is aangemerkt  als regulier welstandsgebied. 

Het respecteren van de onderlinge samenhang staat 

centraal. 
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Ligging 
,, De gebouwen zijn georiënteerd op de publieke ruimte 

,, De nokrichting is per cluster verwant 

,, Aan- en uitbouwen en bijgebouwen ondergeschikt 
 

 
Hoofdvorm 
, ,  De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit twee bouw- 

lagen met kap, incidenteel komt ook lagere of hogere  

bebouwing voor 

,, De massa-opbouw is per cluster of straatwand 

verwant 

,, Aan- en uitbouwen aan de straatzijde zijn bij voorkeur  

in een afgeleide architectuur 

,, Bijgebouwen zijn ondergeschikt 

Gevels  
,, Overwegend een gerichtheid naar de publieke ruimte 

,, De gevels zijn overwegend sober vormgegeven en per 

cluster verwant 

Detail lering  
,, De gevels zijn uitgevoerd in baksteen en hout 

,, Daken  met pannen of de bestaande bedekking 

,, Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn aan de 

straatzijde bij voorkeur qua materiaal verwant aan het 

hoofdgebouw 

,, Traditionele kleurstellingen  overheersen, afstemming 

op het bestaande 
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Gebiedsbeschri jving  
In de jaren 90 is een aantal wijken tot ontwikkeling 

gebracht, waarbij de kavels hoofdzakelijk aan particuliere 

bouwers werden verkocht. Doordat in particulier 

opdrachtgeverschap zeer verschillende woningen verre- 

zen, hebben deze wijken een gevarieerd karakter. Het 

betreft de wijken De Loten, De Zwette II, Pasveer  en De 

Brekken. Ook de bebouwing aan de Gravinneweg aan de 

jachthaven in de wijk De Domp wordt hiertoe gerekend. 

Voor (gedeelten van) deze wijken werd een beeld- 

kwaliteitsplan opgesteld, waaraan voldaan moest wor- den 

bij de ontwikkeling (zie hieronder). 

 
De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit één of twee 

bouwlagen met kap, veelal vrijstaand, maar er zijn ook 

enkele dubbele of geschakelde woningen. Naast 

“cataloguswoningen” en woningen met een meer tradi- 

tionele uitstraling komen er ook onder architectuur 

gebouwde woningen voor, soms met een uiterst mo- 

derne uitstraling. 

Per cluster is er sprake van samenhang. Binnen bepaalde 

marges is er verwantschap van bebouwing. 

Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
In deze gebieden zijn geen structurele veranderingen te 

verwachten. Het beleid voor deze gebieden is gericht op 

het behoud van de bestaande situatie, waarbij de 

stedenbouwkundige structuur en de individualiteit van 

panden voorop staan. 

 
Voor de stedenbouwkundige structuur is de handhaving 

van de dragers in de vorm van een centrale groene 

ruimte (De Loten), de singels en wegenstructuur enerzijds 

en de verschijningsvorm van de daaraan gelegen bebou- 

wing anderzijds van belang. Handhaving van (in voorko- 

mende situaties) de wandwerking van bebouwing en 

oriëntatie op de openbare ruimte zijn algemene uitgangs- 

punten. 

Er zijn een aantal locaties aangewezen als beeld- 

bepalende locaties. Het betreft met name locaties op 

straathoeken, tegenover zijstraten en langs structure- 

rende hoofdruimten. Het is gewenst deze locaties zo 

mogelijk te verbijzonderen. Verbijzondering is mogelijk 

door een bijzondere architectuur/stijl, (kap)vorm, kleur- 

of materiaalgebruik. Voor bebouwing op hoeken wordt 

tweezijdige oriëntatie vereist. 

Ook is aangegeven dat de tuinafscheiding dient te zijn 

afgestemd op het woningontwerp. 

 
De beeldkwaliteitsplannen of paragrafen over beeld- 

kwaliteit in de bestemmingsplannen zijn opgesteld ten 

behoeve van de aanleg en bouw van de wijken. Voor de 

fase na aanleg geldt deze welstandsnota als toetsings- 

criterium. 

 
Welstandsambitie  
Dit gebied is aangemerkt  als regulier welstandsgebied. 

Het respecteren van de onderlinge samenhang staat 

centraal. 
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Ligging 
,, De ligging is gedifferentieerd, soms is de oriëntatie per  

cluster in samenhang (oriëntatie op het water, traps- 

gewijze ligging ten opzichte van de weg) 

, ,  De nokrichting is per cluster wisselend; kappen in de 

langsrichting en dwars op de weg komen voor, maar ook  

kappen die diagonaal op de straat staan 

, ,  Bijgebouwen zijn ondergeschikt 

 
Hoofdvorm 
, ,  De bebouwing heeft een individueel karakter, soms  

zijn clusters aan elkaar verwant 

, ,  De hoofdvorm is overwegend traditioneel, soms meer 

geometrisch 

, ,  Aan- en uitbouwen aan de straatzijde maken deel uit  

van de architectuur van het hoofdgebouw 

Detail lering  
,, Per cluster is sprake van samenhang of diversiteit in 

materiaalgebruik, dakbedekking en kleurgebruik 

,, Eenvoudige   detaillering 

,, Aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan de straatzijde 

zijn qua materiaal verwant aan het hoofdgebouw 

 
Overig  
,, Tuinafscheiding  voortuin afstemmen op 

woningontwerp 
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Gebiedsbeschri jving  
In de jaren 90 en 2000 zijn eerst de wijken De Zwette en 

Duinterpen en later Duinterpen Duurzaam tot ontwikkeling 

gebracht. Deze wijken  worden  gekenmerkt door 

hoofdzakelijk projectmatige bouw. Ook voor deze wijken 

werden beeldkwaliteitsplannen  opgesteld, waaraan bij de 

ontwikkeling moest worden voldaan. 

De Zwette en Duinterpen zijn wijken met een afwisseling 

van groen en water in de vorm van slootjes. De Zwette en 

Duinterpen hebben een honingraatachtige ontsluitings- 

structuur. 

 
De architectuur is per cluster of straatwand gelijk. Er zijn 

gebieden met een meer traditionele, bijna “dorpse” sfeer 

(“noorse blokhutten”), maar ook clusters met een zeer 

moderne stedelijke uitstraling. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is gericht grotendeels gericht op het beheer van 

de bestaande situatie. 

In het beeldkwaliteitsplan voor Duiterpen Duurzaam wordt 

onderscheid gemaakt in gebruikskwaliteit, toekomstwaarde 

en  belevingskwaliteit . Per straat zi jn  (soms zeer 

gedetailleerde) eisen gesteld aan bebouwing. Het betreft 

eisen over o.a. materiaalgebruik, kleurgebruik, bouwhoogte, 

dakvorm. Ook worden meer abstracte termen gebruikt; 

“krachtige ronde hoofdvorm”, “stoer en gesloten”. 
De beeldkwaliteitsplannen zijn opgesteld ten behoeve van 

de aanleg en bouw van de wijken. Voor de fase na aanleg 

geldt deze welstandsnota als toetsingscriterium. 

 
Welstandsambitie  
Dit gebied is aangemerkt als regulier welstandsgebied. Het 

respecteren van de onderlinge samenhang staat centraal. 
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10 Recente uitbreidingen, projectmatig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging 
, ,  De gebouwen zijn (behoudens enkele  

uitzonderingen) georiënteerd op de weg of op het water 

,, De gebouwen liggen in de rooilijn 

, ,  Bijgebouwen zijn ondergeschikt 

 
Hoofdvorm 
,, De bebouwing is per cluster of straatwand gelijk of in  

onderlinge samenhang 

, ,  Zowel traditionele als geometrische vormen komen 

voor 

,, Aan- en uitbouwen maken onderdeel uit van de  

architectuur van het hoofdgebouw 

Gevels  
, ,  Overwegend een gerichtheid naar de openbare ruimte 

, ,  Sterke en vaak expressieve gevelcomposities  per 

cluster verwant 

 
Detail lering  
, ,  Gevelmaterialen,  dakbedekking en kleurgebruik per 

cluster verwant 

, ,  Eenvoudige   tot uitgesproken detaillering 

, ,  Bijgebouwen bij voorkeur qua materiaal verwant aan 

het hoofdgebouw 

, ,  Kleuren  in harmonie met de omgeving 
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11 Bedrijventerreinen 
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Gebiedsbeschri jving  
Sneek heeft enkele bedrijventerreinen. Het betreft De 

Hemmen, waar bedrijvigheid gemengd met grootschalige 

detailhandel (o.a. meubelbranche) voorkomt. Ook de 

geprojecteerde uitbreiding van dit terrein is in dit gebied 

opgenomen. Op het terrein Houkesloot zijn ook enkele 

grootschalige detailhandelsbedrijven  (o.a. garage- 

bedrijven) gevestigd. Bedrijventerrein  ’t Ges is een terrein 

dat voornamelijk gericht is op de watersport en water- 

gebonden bedrijvigheid.  Tussen de jachthaven aan de 

Woudvaart en Lemmerweg-oost ligt een ouder 

bedrijventerrein met relatief kleinschalige bedrijvigheid. 

Ook het terrein tegenover industrieterrein Houkesloot 

wordt tot dit gebied gerekend. 

 
Het bedrijventerrein De Hemmen is ontwikkeld vanuit een 

stedenbouwkundig plan met een helder straten- patroon 

en een functioneel en ruimtelijk/architectonisch 

onderscheid tussen de randen en het middengebied. De 

randen zijn gereserveerd voor meer hoogwaardige be- 

drijvigheid en grootschalige detailhandel en dergelijke, met 

een representatieve uitstraling. In het middengebied 

komt meer industriële bedrijvigheid voor en is de uitstra- 

ling minder belangrijk. 

Bedrijvenpark Houkesloot betreft deels een verouderd 

gebied, waarvoor een revitaliseringsoperatie in gang 

gezet is. Deze is vooral gericht op de verbetering van de 

hoofdstructuur. Bedrijventerrein ’t Ges is het nieuwste 

bedrijventerrein van Sneek. Het terrein is ontwikkeld 

voor schone, kleinschalige bedrijven die zich richten op 

de watersport met een hoogwaardige uitstraling zowel 

vanaf het water als vanaf de weg. De oudere bedrijven- 

terreinen zijn ontwikkeld vanuit de bedrijfsfuncties en de 

ruimtebehoefte vanuit het bedrijf. Er is nauwelijks aan- 

dacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. De gebouwen 

en terreinen bieden een wat verouderde aanblik. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 

Het beleid is grotendeels gericht op beheer en verster- 

king van de bestaande situatie. Voor de uitbreiding van 

het terrein De Hemmen is reeds een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld om er zorg voor te dragen dat een terrein met 

voldoende kwaliteit wordt ontwikkeld. Voor de fase na 

aanleg geldt deze welstandsnota als toetsingscriterium. 

In het algemeen geldt voor de bedrijventerreinen in 

Sneek dat voor kavels langs hoofdroutes wordt gestreefd 

naar hoogwaardige architectuur. Hoogteverschillen, 

plastiek, gevelindelingen  en materiaalgebruik zijn midde- 

len die hiervoor kunnen worden aangewend. 

Op kruisingen wordt gestreefd naar realisering van 

stedenbouwkundige accenten in de vorm van bijzondere 

bebouwing. Zorgvuldige situering, verschijningsvorm  en 

functie in relatie tot een bijzondere vormgeving en 

inrichting van de openbare ruimte zijn hiervoor de 

genoemde middelen. Enkele ruimtelijk accenten zijn 

aangegeven, waar specifiek wordt gestreefd naar de 

realisatie van bebouwing met een representatief karakter, 

die zich onderscheidt door een markante verschijnings- 

vorm en ook een afwijkende situering. 

 
Welstandsambitie  

Aansluitend op de bestaande waarden geldt een regulier 

welstandsgebied. Aan de oudere gedeelten zullen 

welstandscriteria worden gekoppeld die zijn gebaseerd 

op de kwaliteit van de nieuwere terreinen, teneinde de 

ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. 
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§ 

 

 

 

 

 

 

Ligging 
, ,  De gebouwen zijn met de representatieve  

zijde gericht op de weg, bij watersportgebonden  

bedrijvigheid dient ook een representatieve zijde op het  

water gericht te zijn 

,, Bedrijfshallen  voor productie of opslag minder 

opvallend situeren 

, ,  Opslag aan de straatzijde voorkomen, parkeren  

aan de straatzijde zo veel mogelijk in kleinere clusters 

 
Hoofdvorm 
, ,  Bebouwing op beeldbepalende locaties  

verbijzonderen 

, ,  Bedrijfshallen  kunnen volstaan met een eenvoudige 

hoofdvorm 

Gevels  
, ,  De gevels van bedrijfshallen of productiehallen 

mogen eenvoud uitstralen 

, ,  De representatieve bedrijfsgedeelten kennen een 

Sterke uitstraling door geleding en detaillering 

,, De bedrijfsgebouwen op het terrein ’t Ges hebben een 

duidelijk onderlinge samenhang 

 
Detail lering  
,, Aan de straatzijde dient de representatieve zijde zich 

door materiaalgebruik te onderscheiden 

, ,  Moderne materialen zijn mogelijk, mits in samenhang 

per cluster 

, ,  Het kleurgebruik is terughoudend; er is sprake 

van onderlinge afstemming en gedekte kleuren 
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Gebiedsbeschri jving  
In Sneek zijn enkele jachthavens gesitueerd aan de 

doorgaande vaarwegen. Omdat Sneek zich nog meer wil 

profileren als watersportstad, zal meer dan voorheen 

aandacht worden besteed aan de uitstraling van de 

jachthavens. Voor toeristen is dit immers vaak de eerste 

kennismaking met de stad. 

Aanlegsteigers, botenhuizen en gebouwen voor 

jachthavenvoorzieningen zijn vaak eenvoudig 

vormgegeven, waarbij bij de bouw nauwelijks aandacht 

werd besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. Een aantal van 

de gebouwen en terreinen bieden een wat verouderde 

aanblik. 

Binnen dit gebied zijn ook een aantal recreatiewoningen 

en kampeervoorzieningen opgenomen. 

Ook de sport- en groenvoorzieningen, parken en de 

begraafplaats zijn binnen dit gebied opgenomen. 

Gebouwen ten behoeve van sanitair en onderhoud van 

recreatieterreinen en sportvoorzieningen hebben een 

eenvoudige hoofdvorm, die functionaliteit uitstraalt. 

De sporthallen binnen de gemeente zijn hoofdzakelijk 

ontwikkeld vanuit de functionaliteit en minder vanuit de 

ruimtelijke kwaliteit. Met de ontwikkeling van het 

sportcomplex Schuttersveld is echter een begin gemaakt 

met een hoogwaardiger architectuur. Voor dit complex 

wordt aandacht gevraagd voor de belevingswaarde van 

het sportpark. Deze waarde dient tot uitdrukking te 

komen in de architectuur. 

De bebouwing in parken en op de begraafplaatsen heeft 

een paviljoenachtig  karakter. De bebouwing past bij de 

inrichting van de ruimte eromheen en is vaak specifiek 

ontworpen bij die openbare ruimte. De detaillering is 

zorgvuldig. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 

Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande 

situatie. Daarnaast is het beleid langs de hoofdvaarassen 

gericht op versterking en verbetering van de uitstraling 

van Sneek als watersportkern. Ook voor grootschalige 

sportvoorzieningen wordt gestreefd naar een 

hoogwaardiger architectuur. In dat kader wordt gestreefd 

naar het voorkomen van gesloten gevelwanden, waar die 

gericht zijn op de openbare ruimten. 

Per cluster dient meer aandacht te orden besteed aan 

eenheid van bebouwing. 

Welstandsambitie  
Dit gebied is aangemerkt  als regulier welstandsgebied. 
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Ligging 

, ,  Gebouwen liggen op ruime erven 

, ,  Plaatsing  van botenhuizen, bebouwing op sport- 

complexen in onderlinge samenhang 

, ,  Plaatsing  van bebouwing in parken en op 

begraafplaatsen vrij in de ruimte en heeft een alzijdige  

oriëntatie 

, ,  Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt; bijgebouwen tot 

het minimum beperken 

 
Hoofdvorm 
, ,  Gebouwen hebben een eenvoudige tot samengestelde  

hoofdvorm 

, ,  Bebouwing in parken, sportcomplexen en op 

begraafplaatsen kent verbijzonderingen 

Gevels  
, ,  Botenhuizen  hebben een eenvoudige gevelopbouw 

, ,  Overige bebouwing heeft een sterke uitstraling, 

samenhang per complex, op begraafplaatsen een 

individuele uitstraling 

 
Detail lering  
, ,  Een eenvoudige  opbouw, modern is mogelijk 

, ,  Samenhang  in materiaal- en kleurgebruik per complex 
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13 Grootschalige voorzieningen rond de Bolswarderbaan 
 

 

 

 

 

 

Gebiedsbeschri jving  
In dit gebied zijn het ziekenhuis, de landbouwschool, een 

zorgcomplex, het uitvaartcentrum, enkele scholen en 

bedrijven (Hemdijk) opgenomen. Het betreft een gebied 

met grootschalige bebouwing. Het gebied kent een 

ruimtelijk/architectonische tweedeling. Bebouwing 

langs de uitvalswegen heeft een representatieve 

uitstraling. Bebouwing in het overige gebied is meer 

functioneel van karakter; de uitstraling is minder 

belangrijk. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is gericht grotendeels gericht op het beheer 

van de bestaande situatie. 

Er worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. 

 
Welstandsambitie  

Dit gebied is aangemerkt  als regulier welstandsgebied. 
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Ligging 
, ,  Gebouwen liggen vrij in de ruimte of kennen per  

cluster een onderlinge samenhang,waarbij de plaatsing  

de stedenbouwkundige structuur ondersteunt 

,,   De bouwwerken zijn georiënteerd op de openbare 

ruimte (daardoor soms alzijdige oriëntatie) 
 

Hoofdvorm 
, ,  De hoofdvorm kent een individuele uitstraling  

of is per cluster verwant 

,, Bebouwing op beeldbepalende locaties kent een 

verbijzondering 

Gevels  
, ,  Duidelijke gerichtheid of openheid naar de 

publieke ruimte 

, ,  Sterke  en evenwichtige gevelcomposities, samenhang 

per cluster 

 
Detail lering  
, ,  Een eenvoudige  opbouw, moderne materialen zijn 

mogelijk 

, ,  Sterker  detaillering op beeldbepalende locaties 

, ,  Kleurstelling  afstemmen  op bestaande, per cluster in 

samenhang 
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14 Rond de Geeuw 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gebiedsbeschri jving  
Het gebied is één van de entreegebieden van Sneek over 

water. Aan de noordzijde van de Geeuw zijn een aantal 

grootschalige openbare voorzieningen  gevestigd, zoals 

het politiebureau en de brandweer en een middelbare 

school. Ook de veemarkthal ligt binnen dit gebied. Een 

groot deel van het gebied heeft een functie als 

parkeerterrein. 

Aan de zuidzijde van de Geeuw is binnen het gebied een 

aantal bedrijven gevestigd. 

In het middengebied staat aan de Lange Veemarktstraat 

een aantal projectmatig gebouwde panden. Het zijn 

grote winkelpanden met daarboven woningen die een 

wand vormen naar het Veemarktterrein. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 

Het beleid is vooralsnog gericht op handhaving van de 

bestaande situatie. Bijzondere kwaliteiten doen zich voor 

in de vorm van de Geeuw, waarlangs oudere bebouwing is 

gesitueerd en de bebouwingswanden langs het 

Veemarktterrein. 

In de komende decennia wordt een herontwikkeling 

verwacht. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels 

gestart. 

 
Welstandsambitie  
Dit gebied is aangemerkt  als regulier welstandsgebied. 

Bij herstructurering zal een nieuw welstandskader 

worden bepaald. 
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Ligging 
, ,  De ligging van bedrijfsbebouwing is bepaald door  

functionele aspecten zoals de gebruiksmogelijkheden  

van het bedrijfsperceel 

, ,  Bebouwing aan de Lange Veemarktstraat in strakke 

rooilijn 

, ,  Opslag bij bedrijven aan de straatzijde voorkomen, 

parkeren aan de straatzijde zoveel mogelijk in kleine 

clusters 

 
Hoofdvorm 
. .  De bebouwing is veelal grootschalig en onderscheidt  

zich hierdoor van de aangrenzende gebieden 

. .  Bebouwing kent een eenvoudige hoofdvorm, 

verbijzondering mogelijk als daardoor de stedenbouw- 

kundige structuur wordt  ondersteund (stedenbouw- 

kundige markering) 

Gevels  
, ,  De gevels van bedrijfsbebouwing mogen eenvoud 

uitstralen, representatieve bedrijfsgedeelten  kennen 

een sterkere uitstraling door geleding en detaillering 

, ,  De gevelopbouw van overige bebouwing is sterk en 

evenwichtig 

 
Detail lering  
, ,  Bedrijfsbebouwing  kent een eenvoudige detaillering, 

representatieve gedeelten onderscheiden zich door 

materiaalgebruik 

, ,  Van winkels/woonhuizen hebben de gevels een stenig 

karakter, gecombineerd met glas voor de winkelpui 

, ,  Kleurstelling  in samenhang per cluster 
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Woonwagens en woonschepenhaven 
 

 

 

 

 

Gebiedsbeschri jving  

Aan de Woudvaart tussen de jachthaven en de 

stadsrondweg komt een bijzonder gebiedje voor; de 

woonschepenhaven en oostelijk daarvan een complex 

met woonwagens. Het betreft een tamelijk afgelegen 

gebied, dat omzoomd is met beplanting. De 

woonschepenhaven wordt over de weg ontsloten 

middels de Selfhelpweg, via een aantal pieren zijn de 

woonschepen bereikbaar. Het gebied toont zich 

nauwelijks naar buiten en is erg in zichzelf gekeerd. De 

woonwagens worden ontsloten via de Johan Willem 

Frisostraat. 

 
De woonwagens, maar zeker ook de woonschepen zijn 

zeer divers van bouwstijl. Naast een enkele traditionele 

klipper komen woningen in twee bouwlagen op een 

betonnen bak voor. Ook het materiaalgebruik is divers; er 

zijn houten opbouwen, maar ook van steen en stalen 

scheepscasco’s werden omgebouwd tot woning. 

Op de wal zijn bijgebouwen gebouwd. Ook deze zijn 

van een grote diversiteit. 

Het gebied heeft een “alles kan, alles mag”-uitstraling  en 

daardoor zijn eigen charme. 

Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 

Het gebied heeft een eigen specifieke kwaliteit, door de 

veelheid van verschillende bouwsels. Het beleid is 

gericht op respecteren van deze verscheidenheid en het 

voortborduren op de ingeslagen weg. 

 
Welstandsambitie  
Dit gebied is aangemerkt als welstandsvrij. 
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Woonwagens en woonschepenhaven 
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Woonwagens en woonschepenhaven 
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Gebiedsbeschri jving  
Omstreeks 1850 bestond het dorp Ysbrechtum uit 

bebouwing rond het kruispunt van de weg naar 

Scharnegoutum en de weg naar Bolsward. Rond de kerk 

lagen enkele woningen en boerderijen. 

De structuur van het dorp wordt van oudsher sterk 

bepaald door Epemastate en de Dorpsvaart. 

In de periode 1850-1940 veranderde er maar weinig in het 

dorp. In 1865 werd een nieuwe kerk gebouwd en 

omstreeks 1900 een schooltje. Op afstand van het dorp 

werd de zuivelfabriek gebouwd in 1883. Ten oosten van 

het dorp ontstond een kleinschalige nieuwbouw. 

Na de tweede wereldoorlog kwamen grootschaliger 

uitbreidingen tot stand aan beide uiteinden van het dorp 

langs de doorgaande weg. 

 
In dit gebied komt hoofdzakelijk historische bebouwing 

voor. Er is nog in beperkte mate sprake van enige 

functiemenging. 

Het landgoed Epemastate maakt onderdeel van het 

gebied. Het bebouwingsbeeld wordt gekenmerkt door 

individuele bebouwing, maar er is wel sprake van 

wandvorming. Rond de kerk zijn de panden bijna direct 

gesitueerd aan de straat, daarvan gescheiden  door een 

smal stoepje. In de rest van het gebied staan de panden 

op enige afstand tot de straat. In het gehele gebied is 

sprake van een sterke relatie tussen de 

voorgevelrooilijnen van de afzonderlijke panden. 

Onderling kunnen deze wel in enige mate verspringen. 

De bebouwing is van verschillende maat en detaillering. 

Er komen voorname woonhuizen voor naast 

arbeiderswoningen. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
De gemeente streeft naar beheer en versterking van de 

bestaande historische kwaliteiten. De gemeente streeft 

tevens naar bescherming van het waardevolle 

stedenbouwkundige cluster en het beoordelen van 

ruimtelijke ingrepen in relatie hiermee. 

Behalve Epemastate zelf en het poortgebouw, die reeds 

op de rijksmonumentenlijst staan, is een procedure 

opgestart om het gehele landgoed op de 

rijksmonumentenlijst onder te brengen. 

Verwacht mag worden dat in de komende decennia 

incidentele ingrepen plaatsvinden. In de meeste gevallen 

 
zal het gaan om verbouwsituaties, maar in een aantal 

gevallen zal ook sprake zijn van herbestemming. 

 
Welstandsambitie  
Vanwege de aanwezige waarden is dit gebied 

aangemerkt  als bijzonder welstandsgebied. Het doel is de 

bijzondere kwaliteiten van het gebied te respecteren en 

te gebruiken als vertrekpunt voor voorkomende 

ontwikkelingen. 
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Ligging 
ƒ De bebouwing is geënt op de historische parcellering 

en kent een sterke onderlinge rooilijn; er zijn kleine 

onderlinge verschillen in plaatsing in de rooilijn 

ƒ veelal sprake van beslotenheid door sterke onderlinge 

aansluiting, naar de randen toe wordt de tussenruimte 

groter 

ƒ De bouwwerken zijn georiënteerd op de publieke 

ruimte 

ƒ Bijzondere functies (kerk en Epemastate) nemen een 

opvallende plaats in 

ƒ De nokrichting is veelal evenwijdig aan de straat en in 

voorkomende gevallen haaks op de weg 

ƒ Aan- en uitbouwen en bijgebouwen liggen achter het 

hoofdgebouw 
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Hoofdvorm 
ƒ De bebouwing aan de verschillende straatwanden is 

aan elkaar verwant en bestaat uit één bouwlaag met kap, 

maar er zijn kleine onderlinge maatverschillen (verschil 

in goot- en nokhoogte). Bijzondere functies (kerk en 

Epemastate) wijken hiervan af 

ƒ De massa-opbouw is overwegend eenvoudig en heeft 

een individuele uitstraling 

ƒ De hoofdvorm kent een overwegend symmetrische 

opzet en heeft een duidelijke kapvorm 

ƒ Dakkapellen  aan de voorzijde maken onderdeel uit van 

de hoofdvorm 

ƒ Bouwmassa’s  zijn afgestemd op het historische 

bebouwingsbeeld 

 
Gevels  
ƒ Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

ƒ In bestaande gevels domineert de traditionele indeling 

waarbij de gevelopeningen vooral een verticale 

gerichtheid hebben 

ƒ Horizontale  lijnen in de vorm van een plint en daklijst 

ƒ Nieuwe invullingen (aan- en uitbouwen) kunnen 

modern, mits ze respect tonen voor de historische 

context 
 

 
Detail lering  
ƒ De gevels hebben een stenig karakter; op onderdelen 

zijn andere materialen mogelijk 

ƒ Daken  met (gebakken) pannen 

ƒ Sterke  detaillering zoals blijkt uit zorgvuldige 

maatverhouding en maten van de kozijnen, 

dakkapellen en daklijsten 

ƒ Traditionele kleurstellingen  overheersen, afstemming 

op het bestaande 
 

 
Diversen  

ƒ Bij erfinrichting streven naar respect voor de dorpse 

sfeer, eenvoudige  inrichting, lage hagen of hekwerken, 

waarbij zicht op het pand blijft 
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Gebiedsbeschri jving  

De wat grootschaliger uitbreiding van het dorp heeft in 

eerste instantie plaatsgevonden achter de bebouwing 

rond de aansluiting Epemawei-Kleasterwei. Het gebied 

omvat de oudere dorpsuitbreidingen en de nieuwere 

projectmatige bouw. Het betreft een monofunctioneel 

woongebied. 

De woningen zijn hoofdzakelijk gebouwd in de vorm van 

rijtjeswoningen.  Er is gebouwd in één of twee 

bouwlagen met een kap. Er is sprake van een sterk 

repeterende bouw. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is gericht grotendeels gericht op het beheer 

van de bestaande situatie. 

Het gebied toont geen opvallende kwaliteiten. Er worden 

geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. 

 
Welstandsambitie  
Dit gebied is aangemerkt  als regulier welstandsgebied. 

Het respecteren van de onderlinge samenhang staat 

centraal. 
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Loe ng a  

Ligging 
ƒ De bebouwing staat in de rooilijn 

ƒ de bebouwing is per straat(zijde) of cluster aan elkaar 

verwant 

ƒ De bouwwerken zijn georiënteerd op de publieke 

ruimte 

ƒ De nokrichting is hoofdzakelijk evenwijdig aan de 

straat en in voorkomende gevallen haaks op de weg 

 
Hoofdvorm 
ƒ De bebouwing bestaat uit één of twee bouwlagen met 

kap 

ƒ De massa-opbouw is overwegend eenvoudig of 

samengesteld door aan- of uitbouwen voor de voorgevel. 

Voor het overige zijn aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

ondergeschikt 

ƒ Wijzigingen in de hoofdvorm afstemmen op het 

bestaande bebouwingspatroon en bij voorkeur 

volgens het principe van een trendsetter 

Gevels  
ƒ Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

ƒ Eenvoudige   gevelcompositie 

ƒ Bij verbouw aan publieke ruimte streven naar 

onderlinge afstemming 

 
Detail lering  
ƒ De gevels hebben een stenig karakter; op onderdelen 

zijn andere materialen mogelijk 

ƒ Bij verbouw dient afstemming op het bestaande plaats 

te vinden 

ƒ Kleurstellingen  streven naar onderlinge samenhang 

ƒ Traditioneel tot licht kleurgebruik 
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Gebiedsbeschri jving  

De meest recente nieuwbouw heeft in een schil rond 

Ysbrechtum  plaatsgevonden.  Eerst aan de 

noordoostzijde, later aan de noordwestzijde en de 

zuidwestzijde van het dorp. 

De structuur van het gebied wordt bepaald door 

enigszins kronkelige ontsluitingswegen. Hierdoor kent 

het gebied een afwisselend verkavelingspatroon. 

Het betreft een monofunctioneel woongebied. 

De woningen zijn hoofdzakelijk gebouwd in de vorm van 

vrijstaande woningen, maar er komen ook enkele 

dubbele of geschakelde woningen voor. De woningen 

hebben vaak een individuele uitstraling, wat een 

afwisselend bebouwingsbeeld oplevert.  Er is gebouwd in 

één bouwlaag met een kap. De kavels zijn over het 

algemeen vrij ruim, waardoor uitbreiding van de woningen 

over het algemeen niet op problemen zal 

stuiten. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 

Het beleid is gericht grotendeels gericht op het beheer 

van de bestaande situatie. 

Er worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. 

Welstandsambitie  

Dit gebied is aangemerkt  als regulier welstandsgebied. 

Het respecteren van de individuele kwaliteit en het 

streven naar onderlinge samenhang staat centraal. 
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Ligging 
, ,  De hoofdgebouwen staan in een onderlinge  

samenhang 

, ,  Per cluster kennen de gebouwen (enige) samenhang 

, ,  De bouwwerken zijn georiënteerd op de publieke  

ruimte 

, ,  Bijzondere  functies (dorpshuis) nemen een opvallende 

plaats in 

, ,  Markante stedenbouwkundige plekken kunnen  

geaccentueerd worden 

 
Hoofdvorm 
, ,  De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit één bouw- 

laag met kap 

,, De massa-opbouw is eenvoudig of samengesteld en 

heeft een individuele uitstraling 

, ,  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt 

Gevels  
, ,  Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

, ,  Clusters  met individuele uitstraling 

, ,  Traditioneel  tot modern 
 

 
Detail lering  
,, De gevels hebben een stenig karakter; op onderdelen 

zijn andere materialen mogelijk 

, ,  Individuele detaillering eenvoudig tot sterk; streven 

naar onderlinge samenhang 

, ,  Kleurstellingen  streven naar onderlinge afstemming 

, ,  Traditioneel tot licht kleurgebruik 
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Gebiedsbeschri jving  
Offingawier is een terpdorp. In de nabijheid van de op de 

terp gelegen kerk stonden omstreeks 1850 enkele 

woningen en boerderijen. Vanuit de nederzetting liep 

een dijkje, de Fiifgeawei, naar het noordoosten. 

Offingawier had een eigen opvaart. 

Tussen 1850 en 1940 kreeg het dorp een betere 

verbinding met de Groenedijk. De kern werd met een 

drietal boerderijen uitgebreid. In het dorp is steeds op 

kleine schaal nieuwbouw gepleegd. 

De nieuwbouw en de historische bebouwing vormen een 

zodanig samenhangend geheel, dat het gehele dorp als 

één gebied kan worden gekarakteriseerd. 

 
Er is sprake van een vrij open bebouwingsstructuur, 

waarbij aan de beide “uiteinden” van het dorp verdichting 

optreedt. Op die plaatsen komt aan beide zijden van de 

Fiifgeawei bebouwing voor. In het hart van het dorp wordt 

de openheid bepaald door enerzijds 

door het groengebied met de vijver en anderzijds het 

contact met het agrarisch buitengebied. 

De bebouwing is kleinschalig en individueel, maar er is 

wel sprake van verwantschap. Dit komt tot uitdrukking 

in het woningtype en de bouwmassa.  Er komen 

hoofdzakelijk vrijstaande woningen voor en er is 

voornamelijk gebouwd in één bouwlaag met een kap. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is gericht grotendeels gericht op het beheer 

van de bestaande situatie. 

Het gebied is in structuur grotendeels  gaaf, 20e  eeuwse 

invullingen passen in de historische structuur. 

Er worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. 

 
Welstandsambitie  
Vanwege de aanwezige waarden is het gebied 

aangemerkt als bijzonder welstandsgebied. 
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Ligging 
,, De bebouwing is geënt op de historsche parcellering, 

er zijn kleine onderlinge verschillen in plaatsing in de 

rooilijn 

, ,  Er is op plaatsen sprake van beslotenheid door sterke 

onderlinge aansluiting, in het middengebied is de 

tussenruimte groter 

,, De bouwwerken zijn georiënteerd op de publieke 

ruimte 

, ,  Bijzondere  functies  (kerk) nemen een opvallende plaats 

in 

, ,  De nokrichting is evenwijdig aan de straat of haaks op 

de weg 

, ,  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen ondergeschikt 

Hoofdvorm 
, ,  De bebouwing in het gehele dorp is aan elkaar 

verwant en bestaat uit één bouwlaag met kap, maar er 

zijn kleine onderlinge maatverschillen (verschil in 

goot- en nokhoogte). Bijzondere functies (kerk) wijken 

hiervan af 

, ,  De massa-opbouw is overwegend eenvoudig 

, ,  Bouwmassa’s  zijn afgestemd op het 

historische bebouwingsbeeld 

 
Gevels  
, ,  Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

, ,  Eenvoudige   gevelcomposities 

Detail lering  
, ,  De gevels hebben een stenig karakter; op 

onderdelen zijn andere materialen mogelijk 

, ,  Daken  met (gebakken) pannen 

, ,  Traditionele kleurstellingen  overheersen, 

afstemming op het bestaande 

 
Diversen 
, ,  Bij erfinrichting streven naar respect voor de dorpse 

sfeer; eenvoudige  inrichting, lage hagen of hekwerken, 

waarbij zicht op het pand blijft 
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Gebiedsbeschri jving  
Loënga is ontstaan als terpdorp. Waarschijnlijk was het 

vroeger groter dan nu het geval  is. De nederzetting 

bestond uit verspreide bebouwing langs de Zwette. Het 

dorp had een eigen opvaart. 

Loënga bestaat thans uit een klokkestoel, enkele 

boerderijen en voormalige arbeiderswoningen. 

 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is grotendeels gericht op het beheer van de 

bestaande situatie. 

In het gebied is de structuur nog gaaf. 

Er worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. 

 
Welstandsambitie  
Vanwege de aanwezige waarden is het gebied 

aangemerkt als bijzonder welstandsgebied. 
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Ligging 
,, De bebouwing is geënt op de historische parcellering 
 

 
Hoofdvorm 
,, De bebouwing bestaat uit één bouwlaag met kap 

, ,  De massa-opbouw is overwegend eenvoudig 

, ,  Bouwmassa’s  zijn afgestemd op het historisch be- 

bouwingsbeeld 

 
Gevels  
, ,  Duidelijke gerichtheid naar de publieke ruimte 

, ,  Eenvoudige   gevelcomposities 

Detail lering  
, ,  De gevels hebben een stenig karakter; op 

onderdelen zijn andere materialen mogelijk 

, ,  Daken  met (gebakken) pannen 

, ,  Traditionele kleurstellingen  overheersen, 

afstemming op het bestaande 

Diversen 
, ,  Bij erfinrichting streven naar respect voor de dorpse 

sfeer; eenvoudige  inrichting, lage hagen of hekwerken, 

waarbij zicht op het pand blijft 
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GEBIED 

20 Loënga 
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GEBIED 

21 Buitengebied 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebiedsbeschri jving  
In het buitengebied van de gemeente Sneek komt enige 

verspreidliggende bebouwing voor. Meest bepalend in 

het agrarische cultuurlandschap  zijn de boerderijen 

waarvan het merendeel een cultuurhistorische waarde 

bezit. Vanwege deze waarden zijn de boerderijen als 

aparte categorie behandeld. Daarnaast liggen in het 

buitengebied diverse andere functies zoals woonhuizen, 

enkele bedrijfslocaties  (zoals de grasdrogerij) en 

bouwwerken met een bijzondere civieltechnische functie 

(waterzuivering, molens, sluizen e.d.). 

Een bijzondere ontwikkeling is op gang gekomen aan de 

oevers van het Sneekermeer. Hier is sprake van een 

recreatiegebied met een redelijk geclusterde bebouwing. 

De clustering is als volgt te typeren: er is sprake van een 

compacte bebouwing rondom het paviljoen. Een 

opvallend gebouw is de Starttoren op het Kolmarslân 

(starteiland). Voor het overige is er sprake van clustering 

van recreatiewoningen aan de Groote Potten. Op dit 

terrein en ook op het recreatiegebied De Potten is sprake 

van enige verspreidliggende dienstgebouwen. Deze 

vrijstaande bebouwing is door middel van opgaande 

beplanting enigszins aan het oog onttrokken. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling Het 

beleid ten aanzien van het buitengebied is 

overwegend gericht op handhaving van de bestaande 

ontwikkelingsmogelijkheden van met name de 

agrarische functie. Daarnaast blijft er 

ontwikkelingsruimte voor de aanwezige bedrijven en het 

recreatiegebied. 

Gezien het beleid en de kwaliteiten van het gebied 

wordt het van belang geacht om extra aandacht te 

schenken aan de cultuurhistorische waarden waarvoor 

objectgerichte criteria worden opgesteld. Daarnaast 

dient een blijvende aandacht uit te gaan naar een goede 

inpassing van de niet-agrarische functies. Vooral 

bijzondere functies vragen een zorgvuldige benadering. 

 
Welstandsambitie  

Voor het gebied geldt een aanduiding  als regulier 

welstandsgebied. De criteria richten zich op handhaving 

van de aanwezige basiskwaliteiten. Ten aanzien van de 

bedrijfsactiviteiten en het recreatiegebied is het van 

belang om bij verdere ontwikkeling te streven naar een 

zorgvuldige vormgeving en landschappelijk inpassing. 

 
NB ten aanzien van de historische boerderijbebouwing 

gelden objectgerichte criteria. 
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GEBIED 

21 Buitengebied 
 

 

 

 

Ligging 
, ,  Hoofdgebouwen staan overwegend in het historisch 

gegroeide patroon 

, ,  Ten aanzien van het recreatiegebied is sprake van 

enerzijds individuele plaatsing voor dienstgebouwen en 

aan elkaar gerelateerde plaatsing ten aanzien van 

recreatiewoningen e.d. 

, ,  Agrarische  bedrijfsgebouwen liggen achter of naast het 

hoofdgebouw 

, ,  Bijzondere  complexen/functies kunnen een 

opvallende en afwijkende ligging verkrijgen, mits een 

goede landschappelijke  inpassing wordt bereikt 

,, Bebouwing respecteert aanwezige waardevolle 

beplantingspatronen (singels) 

, ,  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn 

ondergeschikt 

Hoofdvorm 
, ,  Overwegend enkelvoudige bouwmassa van 

één bouwlaag met duidelijke kap 

, ,  Bijzondere  functies kennen eventueel een 

samengestelde massa-opbouw of complexmatige 

bebouwing waarbij het representatieve bouwdeel naar 

de weg is gekeerd 

, ,  Agrarische  bedrijfsgebouwen hebben een eenvoudige 

hoofdvorm 

 
Gevels  
, ,  In bestaande historische bebouwing domineert 

de traditionele gevelindeling 

, ,  Nieuwe invullingen kunnen modern, maar zijn 

ingetogen 

Detail lering  
, ,  Gevels  van hoofdgebouwen hebben een stenig 

karakter; op onderdelen zijn andere materialen 

mogelijk 

, ,  Afwijkend materiaalgebruik bij agrarische 

bedrijfsgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

mogelijk, mits respectvol ten opzichte van de 

omgeving 

, ,  Kleurgebruik  is traditioneel; lichte kleurstelling 

alleen mogelijk in het recreatiegebied 

 
Diversen 
, ,  Streven  naar zorgvuldige landschappelijke inpassing 

door aandacht voor bestaande waardevolle 

erfbeplanting en aandacht voor afschermende 

beplanting 
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4.3 Welstandscriteria voor specifieke 

bouwwerken 
 

 
Toelichting 

 
In deze paragraaf worden de objectgerichte 

welstandscriteria genoemd voor de bouwwerken die 

bijzonder specifiek en beeldbepalend zijn voor de 

gemeente Sneek 

 
Voor sommige bouwwerken  een eigen 

aandacht 

 
Ook voor de specifieke bouwwerken is het vaststellen 

van het welstandsregime van belang. Het moet 

aansluiten bij het gehanteerde ruimtelijk 

kwaliteitsbeleid en de gewenste ontwikkelingen. Het is 

de bedoeling dat het objectgerichte beleid en het 

gebiedsgerichte beleid elkaar aanvullen. 

In theorie zijn, analoog aan de gebiedsgerichte 

benadering, voor de specifieke bouwwerken vier 

welstandsambities mogelijk: 

ƒ door het Rijk, de provincie of de gemeente 

aangewezen beschermde monumenten. De 

aangewezen beschermde monumenten zijn erkend 

als bouwwerken van groot algemeen belang en 

genieten een wettelijke bescherming. Alle ingrepen 

aan monumenten zijn bouwvergunningplichtig, dus 

ook de zaken die elders vergunningsvrij zijn. Het doel 

van de welstandsbeoordeling is het op hoog 

kwaliteitsniveau handhaven, herstellen en versterken 

van de historische karakteristieken van de gevel en de 

samenhang van het monument met zijn omgeving. 

ƒ de bijzondere welstandsobjecten. De bijzondere 

welstandsobjecten  vragen een specifieke 

welstandsbeoordeling, omdat ze karakteristiek zijn 

voor het gebied en in hoge mate mede bepalend 

voor het aanzien van de gemeente. Het 

welstandstoezicht is gericht op het 

voorkomen van aantasting van de karakteristieken en 

het versterken van de bestaande en/of gewenste 

kwaliteit. Het kwaliteitsniveau van ingrepen aan deze 

bouwwerken moet hoog zijn. 

ƒ de reguliere welstandsobjecten. Deze objecten 

vragen een specifieke welstandsbeoordeling, 

omdat ze een eigen verschijningsvorm hebben en 

niet geheel te vatten zijn in de gebiedsgerichte 

beoordelingskaders. De welstandscriteria zijn gericht 

op de basiskwaliteiten van deze bouwwerken. 

ƒ de welstandsvrije objecten. Voor deze objecten 

wordt het welstandstoezicht niet van toepassing 

verklaard. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: 

bijvoorbeeld omdat er in het planbegeleidingstraject  

al voldoende garanties voor ruimtelijke kwaliteit zijn 

ingebouwd, of omdat het karakter van het object een 

welstandstoets, naar de mening van de gemeenteraad, 

overbodig maakt. 
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Historische boerderijen 
 

 
 
 

Objectbeschrijving  
Verspreid over het gemeentelijk grondgebied komen, 

zowel binnen als buiten de bebouwde kom, diverse 

historische boerderijen voor. Boerderijen zijn vanwege 

hun afmetingen en verschijningsvorm  vaak in sterke 

mate bepalend voor het ruimtelijk aanzien van een 

bepaald gebied. 

Tegelijkertijd is het merkbaar dat de boerderijbebouwing 

steeds meer onder druk komt te staan. Zo blijkt dat de 

boerderijen die nog agrarisch in gebruik zijn, vaak niet 

meer voldoen aan de eisen van deze tijd; nieuwe 

bedrijfsgebouwen worden bijgeplaatst en het oude 

bedrijfspand krijgt dan een ondergeschikte functie. 

Sommige boerderijen raken daardoor geleidelijk in verval. 

Daarnaast blijkt dat veel agrarische bedrijven zijn 

beëindigd. Vooral de grote panden lopen risico op verval, 

omdat een gepaste herbestemming  niet altijd wordt 

gevonden. De kleinere voormalige agrarische bedrijven zijn 

vaak volledig (dus ook de stal- en opslagruimte) omgezet 

in woonhuizen. Herstel en onderhoud van kleinere panden 

is minder kostbaar en zal dus in de meeste gevallen geen 

knelpunten opleveren. 

In Sneek komen stelpboerderijen en kop-hals-romp 

boerderijen voor. 

 
De aparte criteria voor boerderijen benadrukken het 

belang dat de gemeente Sneek hecht aan 

instandhouding van de in cultuurhistorisch opzicht 

belangrijke panden. 

De gemeente gaat er van uit dat de eigenaar respectvol 

omgaat met het gebouw en de criteria bieden hierin 

ondersteuning. 

 
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een 

overwegend traditioneel ambachtelijke architectuur uit 

de 19e en begin 20e  eeuw. Ook zijn op enkele plekken 

oudere boerderijen aanwezig. 

 
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is gericht op beheer en versterking van de 

bestaande situatie. 

Het bebouwingsbeeld is cultuurhistorisch waardevol en 

in hoofdlijnen nog redelijk gaaf. 

Ingrijpende ontwikkelingen worden niet direct verwacht, 

maar wel zullen in de komende decennia nog veel 

verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd worden. 

Verwacht mag worden dat het aantal agrarische 

bedrijven zal afnemen, waardoor functiewijzigingen en 

bijkomende verbouwingen zich zullen aandienen. 

 
Welstandsambitie  
De historische boerderijen komen vanwege hun 

bijzondere betekenis voor de gemeente Sneek in 

aanmerking voor een extra aandacht bij de 

planbeoordeling. De algemene lijn is gericht op het 

handhaven van de bestaande kwaliteiten. 
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Ligging 

 

 
Detai l ler ing  

Welstandscri teria  

,,Hoofdgebouwen staan in het historisch gegroeide 

patroon 

,, Vrijstaand  op het erf 

 
Hoofdvorm  
,, Bestaande  hoofdvorm handhaven; overwegend één  

bouwlaag met duidelijke kap; overwegend enkelvoudige  

massa-opbouw  (stelp) tot samengesteld (kop-hals-romp) 

,, Gebouwen zijn kantig opgezet 
 

 
Geve ls  
,, Woonhuisgevels  hebben een traditionele indeling,  

gebaseerd op verticaal gerichte gevelopeningen en  

horizontale accenten (plint, daklijst) 

,, Schuurgevels  hebben een lage gootlijn, met 

uitzondering van de zijde van de inrijdeuren 

,, Bij verbouw bestaande gevelopeningen benutten/  

handhaving bestaande verhoudingen (geen roedeverdeling  

in inrijdeuren of staldeuren) 

,, Gevels  hebben een stenig karakter, daken zijn 

voorzien van gebakken pannen en/of  riet 

,, Bij verbouw dient een zorgvuldige afstemming op 

het bestaande plaats te vinden (type en kleur steen, 

metselverband) en mag ook modern, mits zorgvuldig 

afgestemd op de ambachtelijk traditionele detaillering 

,, Traditionele kleurstelling 
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4.4 Welstandscriteria voor kleine 

bouwplannen  

 
Welstand  

 
Bouwplannen moeten voldoen aan ”redelijke eisen van 

welstand”. Bij de toets aan de welstandseisen wordt 

gekeken of de plaatsing, de vorm en het materiaal- en 

kleurgebruik van het bouwwerk binnen de directe 

omgeving  past. Om u als burger vooraf zoveel mogelijk 

duidelijkheid te geven, moet de gemeente in een 

welstandsnota zo concreet mogelijke welstandseisen 

aangeven. Bij een aantal bouwwerken (aan-/uitbouwen, 

bijgebouwen/overkappingen, kozijn- en gevel- 

wijzigingen, dakkapellen en erfafscheidingen) moet de 

welstandseisen zo gedetailleerd en duidelijk zijn, dat er 

geen enkel misverstand over kan bestaan hoe er moet 

worden gebouwd om aan de welstandseisen te voldoen. 

Die verplichte gedetailleerde eisen worden “sneltoets- 

criteria” genoemd. 
 

 
“Sneltoetscriteria ” 
 
De gemeente stelt voor veel voorkomende kleine 

bouwplannen die niet vergunningsvrij zijn, zulke 

gedetaileerde eisen op, dat er geen misverstand over kan 

bestaan hoe er moet worden gebouwd om aan de 

welstandseisen te voldoen. 

De uitvoering van de “sneltoets” wordt in principe door 

de gemeente zelf gedaan. 

Monumenten  en beschermde stadsgezichten 

 
Bouwt u in, op, aan of bij een monument dat door het 

Rijk, de provincie of de gemeente is aangewezen of in 

een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of 

dorpsgezicht, dan mag dat nooit bouwvergunningsvrij. 

 
Bestemmingsplan 

 
In het bestemmingsplan legt de gemeente regels vast 

voor de ruimtelijke ordening. Deze plannen zijn bindend 

voor u als burger. Daar staat precies in welke bestem- 

ming de grond heeft, bijvoorbeeld woningbouw, indus- 

trie, winkels, recreatie of kantoren. Die verschillende 

bestemmingen  staan op een kaart aangegeven. Het plan 

geeft ook bouw- en gebruiksvoorschriften die bij de 

verschillende bestemmingen horen. Uw bouwplan moet 

in principe altijd passen binnen het bestemmingsplan 

van uw gemeente. Wanneer u iets (ver)bouwt dat 

bouwvergunningsvrij is, gelden echter alleen de voor- 

schriften uit het bestemmingsplan met betrekking tot het 

gebruik. Wanneer u het gebouwde na uitvoering van de 

bouwplannen wilt gaan gebruiken voor een doel dat op 

grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, moet 

u hier, ook al betreft het een in principe 

bouwvergunningsvrij bouwwerk, vrijstelling van het 

bestemmingsplan voor aanvragen. 
 

 
Bouwbesluit: hoe te bouwen 

 
Bij het bouwen of verbouwen moet altijd worden 

voldaan aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan 

minimumeisen op technisch gebied die voor heel 

Nederland gelden. Ze staan garant voor uw veiligheid en 

gezondheid en houden rekening met het milieu en het 

gebruikscomfort. Of er nu volgens een reguliere-bouw- 

vergunning, een lichte-bouwvergunning of 

bouwvergunningsvrij wordt gebouwd: het bouwwerk 

moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor 

draagt iedereen zélf de verantwoordelijkheid. 

 
Verplicht rekening houden met buren 

 
Behalve de regels rondom het bouwen, heeft iedereen 

ook te maken met het zogeheten burenrecht dat in het 

Burgerlijk Wetboek is geregeld. Daarmee is feitelijk niets 

anders vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen. 

Ze geven (wettelijk) houvast als er onenigheid met de 

buren ontstaat. Het belangrijkste advies is om eerst met 

de buren te overleggen, ze in te lichten over de voorge- 

nomen bouwplannen. In veel gevallen wordt er een 

compromis gesloten, wellicht na een kleine aanpassing 

van het plan. 

 
Standaardplan  
 
Met dit document wordt het beleid opnieuw geformu- 

leerd. Eerder toegestane bouwwerken kunnen niet 

worden verwijderd, maar vergelijkbare bouwplannen 

worden niet automatisch  toegestaan. Wel kan een 

bouwplan worden aangemerkt als standaardplan zodat 

het voor een vergelijkbare situatie kan worden toegepast. 

Bij het aanwijzen van een standaardplan wordt de 

welstandscommissie betrokken. Een standaardplan 

bestaat alleen op basis van het beleid zoals hier ver- 

woord. 

 
Bijlage 

De sneltoetscriteria zijn in een aparte bijlage opgenomen 

en maken onderdeel uit van deze nota. 
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4.5 Welstandscriteria bij  grotere 

(her)ontwikkelingsprojecten 

 
Toelichting 

 
De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor 

grotere (her-) ontwikkelingsprojecten  die de bestaande 

ruimtelijke structuur en karakteristiek doorbreken. 

Dergelijke welstandscriteria kunnen namelijk niet 

worden opgesteld zonder dat er een concreet 

stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. 

 
Procedure  

 
Zodra zo’n (her) ontwikkelingsprojecten  aan de orde is 

zal de gemeenteraad de welstandscriteria daarvoor vast 

moeten stellen, als aanvulling op de welstandsnota. 

Het opstellen van deze welstandscriteria wordt 

voortaan een vast onderdeel van de 

stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria 

worden opgesteld door de stedenbouwkundige in 

overleg met de welstandscommissie. 

Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota 

geldt dat de inspraak wordt gekoppeld aan de 

reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige 

planvoorbereidingen. 

De welstandscriteria moeten zijn vastgesteld voordat 

de planvorming van de concrete bouwplannen start 

en worden bekend gemaakt aan alle potentiële 

opdrachtgevers. 

Situatie gemeente 

 
Op de welstandsbeleidskaart is middels een 

aanduiding aangegeven waar in de komende 

perioden grotere ontwikkelingen worden verwacht. 

Voor het gebied Tuindorp zijn welstandscriteria 

vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan, dat door de 

gemeenteraad is vastgesteld. De herstructurering 

vindt op basis van het bestemmingsplan in 

combinatie met dit beeldkwaliteitsplan plaats. Voor 

de andere op de welstandsbeleidskaart aangegeven 

(her)ontwikkelingsgebieden is de planvorming 

minder ver. 
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Aanle id ing  

 
De welstandsnota probeert te voorzien in criteria die van 

belang geacht worden voor de bestaande en 

toekomstige verschijningsvorm van de gebouwde 

omgeving. Een nuttig instrument maar het stelt zich wel 

afhankelijk op omdat het wacht op bouwplannen vanuit 

‘de markt’. 
De gemeente Sneek vindt het van belang om, naast het 

hanteren van welstandscriteria, een actievere rol te gaan 

vervullen en heeft daarom de mogelijkheden voor het 

opzetten van architectuurbeleid verkend. 

Waarom werken aan architectuurbeleid? Omdat dit een 

actieve en stimulerende bijdrage kan leveren aan de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing. De 

nadruk dient daarbij te liggen op actief. De gemeente is 

vanzelfsprekend altijd bezig met het werken aan de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit maar nu is het moment 

gekomen om dat eens zichtbaar te maken en daarvoor 

een meer gestructureerde aanpak voor te stellen. 

Hoe maken we een actievere rol zichtbaar? Door in te gaan 

op de bestaande aandacht die de gemeente heeft voor 

kwalitatieve architectuur en vormgeving. Daarnaast 

worden aanvullende initiatieven en mogelijkheden 

verkend. Vervolgens willen we aangeven op welke wijze 

we daar beleidsaanbevelingen uit kunnen halen. 

 
We beginnen met een begripsbepaling. 

Het  begrip  

 
Als start volgt allereerst een poging om het begrip 

architectuurbeleid in te kaderen. 

Allereerst kan gekeken worden naar het rijksbeleid zoals 

verwoord in de nota Ontwerpen aan Nederland, 

Architectuurbeleid 2001-2004. Deze nota geeft aan dat 

architectuurbeleid tot doel heeft om de architectonische 

kwaliteit te bevorderen. Architectonische kwaliteit wordt 

opgevat als een integraal concept, gebaseerd op drie 

samenhangende onderdelen: de culturele waarde, de 

intrinsieke waarde, de gebruikswaarde en de 

toekomstwaarde van de architectuur. Architectuur 

wordt daarbij niet in enge zin opgevat maar betreft de 

totale ‘gebouwde cultuur’. Het kan dus ook 

landschapsarchitectuur, stedenbouw en de openbare 

werken omvatten. 

Met de komst van de nota Belvedere is het aspect van de 

culturele waarde nog eens versterkt. Traditioneel  staan 

cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting veelal tegenover 

elkaar. Cultuurhistorie is gericht op het beschermen van 

het verleden, ruimtelijke ordening is gericht op het 

ontwerpen voor de toekomst. Om deze kloof tussen 

‘verleden en toekomst’ te dichten hebben de Ministeries 

van OCenW, LNV, VROM en V&W in 1999 de Nota 

Belvedere opgesteld. 

 
In de gedachtelijn van Belvedere wordt voorgestaan om 

cultuurhistorie en ruimtelijke ordening aan elkaar te 

koppelen en van elkaar gebruik te laten maken door 

middel van een ontwikkelingsgerichte benadering. 

Daarbij vormt de ruimtelijke dynamiek die Nederland 

eigen is, het uitgangspunt en wordt bezien hoe de 

cultuurhistorie die ruimtelijke inrichting kan versterken, 

en omgekeerd. De cultuurhistorie moet als het ware niet 

buiten het economisch verkeer worden geplaatst, maar 

kan er onderdeel van vormen en er mede richting aan 

geven. 

Hoe ruim of breed men het ook interpreteert, de kern van 

architectuurbeleid is dus om de kwaliteit van de ons 

omringende bebouwing te bevorderen. Dit beleid 

begeeft zich vooral op het vlak van de vormgeving van 

concrete bouw- en inrichtingsplannen. In feite gaat het 

daarmee verder dan de wettelijke kaders zoals de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening (onder meer 

bestemmingsplan) en de Woningwet (bouwbesluit en 

welstandskader) en omvat het een artistieke en culturele 

opgave. 

 
De wens om op dit vlak beleid te formuleren komt voort 

uit het besef dat de ons omringende ruimte zeer snel en 

vaak ingrijpend verandert. Soms positief maar ook nogal 

eens dat achteraf geconstateerd moet worden dat het 

uitgevoerde project toch een negatieve bijdrage levert 

aan de omgeving. Door architectuurbeleid te voeren kan 

gestimuleerd worden dat zeer wel overwogen bepaalde 

vormgeving wordt nagestreefd. Een goede kwaliteit 

draagt bij aan een cultureel en economisch waardevolle 

en duurzame leefomgeving. 

 
Werken  aan een eigen gezicht, de  huidige 

p rak t i j k  

 
Op verschillende  schaalniveau’s wordt gewerkt aan het 

verkrijgen van een fraaie ruimtelijke omgeving. Wij 

richten ons hier op de inzet om te komen tot een mooie 

en verantwoorde architectonische vormgeving van de 

openbare ruimte en van de gebouwen. Bestaande 

projecten uit de gemeente Sneek kunnen iets duiden 

over wat we bedoelen met geslaagde architectuur en 

vormgeving. Verspreid in de beleidsnotitie worden die 

voorbeelden getoond. Als voorbeeld noemen we de 

herinrichting van het centrum, de ingrepen in en rond 

het gemeentehuis alsmede de wijze waarop met behulp 

van beeldkwaliteitsplannen nieuwe uitbreidingsplannen 

zijn gerealiseerd. 
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Soms gaat het om heel bijzondere en opvallende 

bouwwerken maar andere keren gaat het om bouwwerken 

die juist door hun ingetogenheid bijzonder worden. Soms 

gaat het om particuliere eigendommen en initiatieven 

maar ook kan het gaan om gemeentelijke projecten. Deze 

projecten nodigen uit tot het maken van meer zorgvuldige 

en goedverzorgde architectuur. 

 
 
De  invul l ing  van  het  architectuurbeleid  

 
Het formuleren van architectuurbeleid is niet verplicht 

maar past gemeenten die serieus en gedreven met de 

ruimtelijke kwaliteit van hun grondgebied omgaan. De 

inhoud van een nota architectuurbeleid kan naar eigen 

inzichten vastgesteld worden. Er zijn, mede op grond van 

ervaringen elders, enkele hoofdlijnen te onderscheiden: 

 
1  Inspireren en stimuleren 

Onze leefomgeving is een onderdeel van onze cultuur en 

is vrijwel geheel het resultaat van een bewust of onbewust 

vormgevingsproces. Het herkennen van de karakteristieken 

en waarden van de ons omringende omgeving kan 

bijdragen tot een sterk bewustzijn. Een bewustzijn over de 

identiteit van Sneek. De ervaring leert dat veel mensen de 

bijzondere eigenschappen van hun omgeving nauwelijks 

meer zien. Dat heeft natuurlijk veel te maken met het feit 

dat alles zo vertrouwd en gewoon oogt. 

Het zien en begrijpen van de omgevingskwaliteiten kan 

bijdragen tot het maken van bewuste keuzen op het 

moment dat veranderingen moeten worden gepland. 

Welke aspecten zijn waardevol, welke onderdelen 

kunnen worden veranderd en op welke wijze kunnen 

nieuwe ontwikkelingen worden vormgegeven. Het laatste 

aspect van nieuwe ontwikkelingen is vaak het domein 

van de ‘professional’ en zijn opdrachtgever maar er zijn 

veel meer partijen die hier een mening over 

(kunnen) hebben. Door discussie te stimuleren kunnen 

we uitgedaagd worden tot een nog betere vormgeving 

die bovendien kan rekenen op een breder draagvlak. 

 
Mogelijkheden: 

• Publiciteit en presentatie van plannen. Dit kan op 

veel manieren zoals: 

• Het samenstellen en verspreiden van 

voorlichtingsmateriaal; 

• Een kolom in de lokale krant over het plan 

van de maand; 

• Bijvoorbeeld jaarlijkse tentoonstelling over 

de 10 beste plannen van Sneek; 

• Beschikbaar stellen van een 

Architectuurprijs. Binnen de gemeente wordt hier 

inmiddels invulling aan gegeven middels via de 

Stichting Siebold Hartkamp (zie bijlage 1). 

•        Het stimuleren van kennis- en meningsvorming: 

• Samenstellen van educatiemateriaal voor 

onderwijs; 

• Het organiseren van tentoonstellingen; 

• Het houden van excursies langs oude en/ 

of nieuwe gebouwen; 

• Het organiseren van lezingen en/of 

discussie-avonden (bij voorbeeld voor de grotere 

plannen); 

• Bijdrage leveren aan Open Monumenten- 

dag  ; 

• Bijdrage leveren aan Dag van de 

Architectuur. 

Bij de uitwerking van dit soort activiteiten kan informatie 

en advies opgevraagd worden bij Architectuur Lokaal (zie 

bijlage 2). 

2  Voorbeeldfunctie 

Goed voorbeeld doet goed volgen. De gemeente kan in 

het bevorderen van kwalitatieve plannen een 

voortrekkersrol vervullen. Uiteraard doet ze dat al zoals 

ondermeer blijkt uit een aantal bijzondere ruimtelijke 

plannen en de aandacht voor de inrichting van de 

openbare inrichting in de binnenstad. Maar dit kan nog 

verder worden uitgebouwd. 

 
Mogelijkheden: 

• Ruimtelijke analyse en/of  bouwhistorisch 

onderzoek als grondslag voor nieuwe ontwikkeling. 

Deze analyses kunnen eventueel bestuurlijk worden 

vastgelegd. Zo worden in sommige gemeenten 

cultuurhistorische gebiedsbeschrijvingen door de raad 

vastgesteld. Op basis hiervan kunnen projecten en 

activiteiten worden benoemd. Voor Sneek zou dit 

bijvoorbeeld kunnen leiden tot het stimuleren van het 

wonen boven winkels in de binnenstad. Of tot het 

handhaven en reconstrueren van historische 

straatprofielen in de binnenstad. 

• Integrale planvorming. Regelmatig dienen zich 

plannen aan waarbij meerdere gemeentelijke 

disciplines betrokken zijn. Bezien kan worden of 

er werkafspraken protocol) gemaakt moeten worden om 

in deze situaties de vormgeving voldoende aan de orde 

te laten komen. Gedacht kan worden aan het opstellen 

van interdisci- plinaire ontwerpteams. 
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• Organiseren van prijsvragen. In sommige situaties 

kan worden overwogen om prijsvragen of meervoudige 

opdrachten uit te schrijven. Sneek heeft hiermee ervaring 

zoals blijkt uit Sneek Oudvaart en Sneek A7-zone. 

• Gemeentelijke gebouwen. Bij de gemeentelijke 

gebouwen zoals het gemeentehuis, kantoor- en 

dienstgebouwen,  scholen, gaat het veelal om 

bouwwerken die ook een markante 

stedenbouwkundige ligging hebben. Dat noodzaakt 

des te meer tot een zorgvuldige planvorming. 

Veel van de gebouwen bevinden zich in de bestaande 

stedelijke kern. Bij wijzigingen en/of nieuwbouw zou 

bijzondere aandacht besteed kunnen worden aan 

archeologisch en (bouw)historisch  onderzoek. Daarnaast 

verdienen deze gebouwen een bijzondere en/of 

zorgvuldige vormgeving. 

• Beheerstaken gemeentelijke  eigendommen.  Het 

kan zinvol zijn om ten aanzien van de normale 

beheerstaken een soort protocol op te stellen 

waarin ook de ‘vormgevende’ afdeling bekijkt of er extra 

aandacht nodig is. 

• Stimuleren van de relatie tussen beeldende kunst 

en stedenbouw. Voorbeeld: de stier van Pasveer. 

• Een stimuleringsregeling  voor vormgeving en 

inrichting: 

• Meestal beperkt zich dit tot subsidie in de 

monumentensfeer.  Een gemeente kan 

natuurlijk besluiten om ook voor niet- 

monumenten een subsidie te geven. Te denken valt 

aan subsidie op specifieke onderdelen: bijvoorbeeld 

een subsidie 

op stoeppalen en kettingen of subsidie op 

gevelornamenten. 

• Woningverbeteringsubsidie. Bijvoorbeeld 

zoals dat wordt gedaan in het kader van 

het project Wonen boven winkels. 

• Subsidieregeling Hergebruik waardevolle 

gebouwen. 

• Het stimuleren van hoogwaardige 

vervangende nieuwbouw. De gemeente 

Sneek hanteert hiervoor een 

knelpuntenpot en vraagt aan de commissie 

Ruimtelijke kwaliteit om te adviseren over de 

plannen. 

 
3  Voorwaardenscheppend beleid 

Met voorwaardenscheppend beleid kan de gemeente 

bepalen of het zinvol is om een aantal kwalitatieve 

uitgangspunten voor de vormgeving op te nemen. Het is 

aan te bevelen om dit aspect te stroomlijnen en/of 

integreren in bestaande planfiguren. 

 
Mogelijkheden: 

• Het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan 

geeft mogelijkheden om zowel ten aanzien van de 

bouwwerken als ten aanzien van de openbare inrichting, 

vormgevingsaspecten op te nemen. 

• Het formuleren van stedenbouwkundige 

randvoorwaarden. Bij het ontwikkelen of 

herontwikkelen van bepaalde gebieden of 

bouwwerken is het zinvol om zo vroeg mogelijk 

duidelijkheid te geven over de koers die de gemeente 

zelf wenst. Dit geldt in ieder geval voor situaties die 

afwijken van het vigerende bestemmingsplankader. 
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Stichting Siebold Hartkamp 
 

 
Ter gelegenheid  van het afscheid van burgemeester mr. S.J. 

Hartkamp van Sneek op 14 november 2003 werd de 

Stichting Siebold Hartkamp - Kleine Bouwprijs van Sneek 

opgericht. 

Deze stichting stelt zich ten doel de architectuur in Sneek 

te stimuleren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de 

sterke interesse die oud-burgemeester Hartkamp altijd 

toonde voor alles wat met de uiterlijke vormgeving van zijn 

gemeente te maken had. 

 
Uit het fonds van de Kleine Bouwprijs van Sneek zal aan 

opdrachtgevers van kleine bouwwerken die het 

stadsbeeld ten goede komen een (klein) bedrag ter 

beschikking worden gesteld. Belangrijker is echter dat 

de prijs vooral een ludiek en stimulerend karakter heeft. 

En wat die kleine bouwwerken betreft: daarbij gaan de 

gedachten uit naar de verbouwing van een winkelpui, het 

aanbrengen een dakkapel, de aanleg van een mooie 

afrastering, het terugbrengen van een schoorsteen en een 

zorgzaam uitgevoerde restauratie. 

 
De heer Hartkamp stelt het op prijs wanneer iedereen 

die hem ter gelegenheid van zijn afscheid een 

cadeau had willen aanbieden, een bedrag overmaakt 

naar de rekening van Stichting Siebold Hartkamp - 

Kleine Bouwprijs van Sneek i.o. Het rekeningnummer 

daarvan  is: 32.88.28.750. 

De belangrijkste gedachte die achter de Kleine Bouwprijs 

van Sneek zit is niet subsidie te verstrekken. 

De Kleine Bouwprijs is vooral bedoeld om meer aandacht 

en populariteit te verkrijgen voor goede vormgeving van 

de openbare ruimte. Te vaak hangt rond architectuur 

namelijk een te elitaire sfeer en 

wordt daarbij alleen aan prestigieuze en grote 

bouwwerken gedacht. De Kleine Bouwprijs van Sneek is 

bedoeld om de inrichting en de vormgeving van de 

openbare ruimte meer laagdrempelig en herkenbaar te 

maken. 

 
De Stichting Siebold Hartkamp - Kleine Bouwprijs van 

Sneek is opgericht op initiatief van de gemeente 

Sneek. Een driemanschap,  bestaande  uit de heren G.J. 

Douma, voorzitter van de Stichting Oud Sneek,  C.P. Dros, 

voorzitter van de Vereniging  Fries Scheepvaart Museum 

en J.J.  Dijkstra, voorzitter van de Vereniging Sneeker 

Zakenlieden  zal ervoor zorgen dat minstens één keer per 

jaar een bedrag wordt uitgekeerd. 
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Architectuur lokaal 
 

 
Architectuur Lokaal is een landelijke organisatie die vier taken voor zich zelf ziet weggelegd: informeren, adviseren, opiniëren en educatie. Zij kan ondersteunen bij het 

opzetten van lokale architectuurcentra. 

Hierover schrijven zij: 

 
De afgelopen jaren zijn er enkele tientallen lokale architectuurcentra  ontstaan in heel Nederland. Zij vragen structureel publieksgericht aandacht voor architectuur 

en architectuurbeleid op lokaal en soms bovenlokaal niveau. Een lokaal architectuurcentrum kan dienen als voorlichtings- en informatiepunt over het 

gemeentelijk architectuurbeleid.  Tevens kan het een bijdrage leveren aan de gemeentelijke architectonische cultuur. 

 
In een aantal gemeenten in Nederland bestaan lokale architectuurcentra. De gemeente kan daar actief of passief bij betrokken zijn. Vaak valt de oprichting van een dergelijk 

centrum samen met een verhoogde belangstelling voor architectuur(beleid) binnen gemeentelijk bestuur en ambtelijk apparaat. 

 

Een architectuurcentrum kan dienen als voorlichtings- en informatiepunt over het gemeentelijk 

architectuurbeleid. Het kan tevens een bijdrage leveren aan de gemeentelijke architectonische cultuur door het 

maken van tentoonstellingen en publicaties over (lokale) nieuwbouwprojecten, architectuur- en 

stedenbouwhistorische onderwerpen, over het werk van achitecten die een opdracht krijgen in de gemeente, 

het tonen van prijsvraaginzendingen aan het publiek, etc. Discussie bijeenkomsten voor architecten, 

bestuurders, ambtenaren en bewoners kunnen het architectuuur- debat in een gemeente levendig maken en 

houden en draagvlak creëren voor het gemeentelijk beleid, met 

name waar dat gaat om (grotere) openbare gebouwen, plannen voor de openbare ruimte en nieuwbouw in 

historische context. Overigens kunnen de lokale architectuur centra ook voorgaan in kritisch commentaar op 

de gemeentelijke plannen. 

 
Een aantal van de centra geeft een informatiekrant uit, verder organiseren veel centra regelmatig excursies in de 

gemeente. De activiteiten zijn meestal opgenomen 

in de activiteitenagenda of informatiekrant van het betreffende centrum. 
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4.4 Nijefurd 
Begrippenlijst 

A 
Aanbouw grondgebonden toevoeging van één bouw-

laag aan een gevel van een gebouw 

Aardtinten   Rood/bruine tinten 

Achterkant De achtergevel, het achtererf en het dak-

vlak aan de achterzijde van een gebouw; 

de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan 

de zijkant van een gebouw voor zover die 

zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de 

weg of het openbaar groen.  

Afdak dak dat is aangebracht tegen een muur of 

gebouw om tegen neerslag te bescher-

men. 

Afstemmen in overeenstemming brengen met. 

 

B 
Bebouwing Eén of meer gebouwen en/of andere 

bouwwerken. 

Bedrijfsbebouwing gebouwen ten behoeve van bedrijven zo-

als hallen, werkplaatsen en loodsen. 

Behouden handhaven, in stand houden, bewaren. 

Belendende naastgelegen, (direct) grenzend aan. 

Beschermd stadsgezicht gebied dat vanwege de ruimtelijke of 

cultuurhistorische waarde is aangewezen 

tot beschermd gebied krachtens de Monu-

mentenwet, 

Beschotting   houten gevelbekleding 

Bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld plan 

waarin gebruik van grond en bebouwings-

voorschriften zijn geregeld. 

Bestrating   verharding zoals straatstenen of tegels. 

Bijgebouw gebouw dat bij een hoofdgebouw hoort en 

los van het hoofdgebouw op het erf of 

kavel staat; meestal bedoeld als schuur, 

tuinhuis of garage. 

Bijzondere stalvorm ‘nieuwe’ stalvorm met een opvallende 
hoofdvorm en relatief grote afmeting, 

voortkomend uit toenemende 

schaalvergroting van het agrarisch 

landschap, van het boerenbedrijf, en en/of 

veranderde bedrijfsvoering.  

Blinde muur, wand of gevel  gevel of muur zonder raam, deur of andere 

opening. 

Boeiboord  opstaande kant van een dakgoot of dak-

rand, meestal uitgevoerd in hout of plaat-

materiaal. 

Boerderij  gebouw of gebouwen of een erf met een 

(oorspronkelijk) agrarische functie en het 

daarbij horende woonhuis waaronder de 

stolp, kop -hals -romp en andere typen 

Borstwering  lage dichte muur tot borsthoogte. 

Bouwblok  een aan alle zijden door straten, wegen of 

groen begrensde groep gebouwen, die 

een stedenbouwkundige eenheid vormt 

Bouwen het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk 

oprichten, vernieuwen of veranderen of het 

vergroten van het bouwwerk. 

Bouwlaag    verdieping van een gebouw. 

Omgevingsvergunning voor vergunning als bedoeld in de Wet Algeme- 

bouwen ne bepalingen omgevingsrecht 
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Buitengebied  buiten de bebouwde kom gelegen gebied, 

ook wel landelijk gebied genoemd. 

Bungalow  meestal vrijstaande woning waarvan alle 

vertrekken op de begane grond zijn gesitu-

eerd. 

 

C 
Carport  afdak om de auto onder te stallen, meestal 

bij een woning. 

Conformeren zich voegen naar, gelijkvormig maken, 

aanpassen aan, afstemmen op. 

Context omgeving, situatie, geheel van de 

omringende ruimtelijke kenmerken. 

Contrasteren een tegenstelling vormen. 

 
D 
Dak  afdekking van een gebouw, vlak of hel-

lend. 

Dakafdekking vlak of hellend vlak van een gebouw, 

waarop dakbedekking is aangebracht. 

Dakhelling    de hoek van het dak. 

Dakkapel  ondergeschikte toevoeging aan een 

dakvlak, vooral bedoeld om de lichttoevoer 

te verbreden en het bruikbaar 

woonoppervlak te vergroten. 

Dakopbouw  een toevoeging aan de bouwmassa door 

het verhogen van de nok van het dak, die 

het silhouet van het oorspronkelijke dak 

verandert. 

Dakraam    raam in een dak. 

Detaillering uitwerking/weergave van de verschillende 

onderdelen c.q. aansluitingen. 

Diversiteit verscheidenheid, afwisseling, variatie. 

(Dwars)profiel omtrek van een gebouw of bouwdeel (bij-

voorbeeld kozijn) of een doorsnede daar-

van. 

 

E 
Ensemble  architectonische en stedenbouwkundige 

compositie van meerdere panden.  

Erf  onbebouwd stuk grond behorende bij een 

boerderij of huis. 

Voorerf gedeelte van het erf dat aan de voorzijde 

van een gebouw is gelegen; 

Zijerf gedeelte van het erf dat aan de zijkant van 

het gebouw is gelegen; 

Achtererf gedeelte van het erf dat aan de achterzijde 

van het gebouw is gelegen. 

Erker  kleine toevoeging van ten hoogste één 

bouwlaag aan de gevel van een gebouw, 

meestal uitgevoerd in hout en glas. 

G 
Gebouw elk bouwwerk dat een voor mensen 

toegankelijk, overdekte, geheel of gedeel-

telijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

Geleding  onderverdeling van de gevel in kleinere 
vlakken. Verticale, horizontale of figura-
tieve indeling van de gevel door middel 
van gevelopeningen, metselwerk, versprin-
gingen of andere gevelkenmerken en de-
tailleringen.  

Gevel    buitenmuur van een gebouw.  
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Gradatie De mate waarin de woningen in het gebied 

het aangegeven beeldcomponent uitdruk-

ken (bepalend, overwegend, gevarieerd) . 

Hiermee wordt de mate van samenhang of 

juist verscheidenheid in het straatbeeld 

bepaald.  

 

H 

Hoofdvorm/-massa  voornaamste vorm 

 

I 
Ingetogen onthouden van buitensporigheden of 

uitspattingen 

 

K 
Kap samenstel van houten, ijzeren of betonnen 

onderdelen dat de dakbedekking draagt. 

Kavel     grondstuk, kadastrale eenheid. 

Kern  veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook 

wel centrum van dorp of stad. 

 

L 
Lessenaarsdak  dak met één hellend, niet onderbroken 

dakvlak. 

Lichtkoepel raamconstructie meestal in een plat dak, in 

de vorm van een koepel. 

Lijst  een meestal versierde en geprofileerde 

rand als bekroning van de bovenzijde van 

een gevel. 

Lineair rechtlijnig, langgerekt. 

Lint (bebouwing)  langgerekte weg met daarlangs bebouwing 

Luifel  een plat uitgebouwd afdak, vaak boven 

een deur. 

 

M 
Makelaar  verticale balk op de kopse kant van een 

zadeldak, die oorspronkelijk ter ondersteu-

ning was maar vanaf de negentiend eeuw 

vooral decoratief is. 

Mansardekap  dakvorm waarbij het onderste deel van het 

dak steiler is dan het bovenste deel waar-

door een geknikte vorm ontstaat. 

Massa     volume van een gebouw of bouwdeel. 

Materialisering   gebruik van materiaal 

Monument aangewezen onroerend goed als bedoeld 

in artikel 3 van de Monumentenwet 1988.  

 

N 
Nok  horizontale snijlijn met twee dakvlakken, 

de hoogste lijn van een dak. 

 

O 
Oorspronkelijk overeenstemmend met het origineel, eigen 

kenmerken dragend, authentiek. 

Ondergeschikt   voert niet de boventoon. 

Ontsluiting    de toegang tot een terrein of een gebouw 

Oriëntatie    de hoofdrichting van een gebouw. 

 

Ornamentiek versiering die in schilder- of bouwkunst 

wordt aangebracht op gebouwen. 

 

p 
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Paneel rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijs-

ting. 

Parcellering    indeling in percelen. 

Piramidedak dak gevormd door vier driehoekige 

dakschilden die in één punt bijeenkomen.  

Plaatmateriaal  bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd 

wordt, zoals hout (triplex en multiplex), 

kunststof (onder andere trespa) of staal 

(vlak of met profiel). Meestal ten behoeve 

van gevelbekleding. 

Plint  een duidelijk te onderscheiden horizontale 

lijn aan de onderzijde van een gebouw. 

Profiel omtrek van een gebouw of bouwdeel 

(bijvoorbeeld kozijn) of een doorsnede 

daarvan. 

Pui onderste deel van een gevel, veelal 

grotendeels van glas. 

 

R 

Respecteren met eerbied behandelen, eerbiedigen, 

waarderen. 

Rijtjeshuis  huis als onderdeel van een reeks 

aaneengebouwde, gelijkende woningen. 

Ritmiek regelmatige herhaling 

Rooilijn  lijn die in het bestemmingsplan of bouw-

verordening de grens aangeeft waarbinnen 

gebouwd mag worden. 

 

S 
Samengesteld dak  dak, bestaand uit verschillende delen. 

Schilddak dak, gevormd door twee driehoekige schil-

den aan de smalle en twee trapeziumvor-

mige aan de lange zijde. 

Situering  de plaats van een bouwwerk in zijn omge-

ving. 

Sober bescheiden, eenvoudig. 

 
T 
Thema Sfeerbeschrijving per straat, zone of 

bebouwingsgroep 

Textuur de waarneembare structuur van een mate-

riaal (bij metselwerk dus de oneffenheden 

fan de steen en het voegwerk) 

Toetsingskader kader, bestaande uit criteria, dat  gehan-

teerd wordt om een oordeel te kunnen 

vormen over de juistheid, waarde van een 

bouwwerk. 

Topgevel driehoekvormig, in een punt uitlopend deel 

van een gevel. 

Trendsetter (eerste) bouwwerk dat de trend bepaalt. 

 

U 
Uitbouw  aan het gebouw vastzittende bouwwerk 

dat rechtstreeks vanuit het gebouw toe-

gankelijk is. 

 

V 
Voorgevellijn  denkbeeldige lijn die strak loopt langs de 

voorgevel van een bouwwerk. 
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W 
Windveer  plank aan weerskanten van een pannen-

dak, bevestigd langs de buitenste rij 

pannen. 

 

Z 

Zadeldak  dak met twee tegenoverliggende dakvlak-

ken die bij de nok samenkomen. 

Zijgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
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1. DE WELSTANDSCRITERIA 

 

Toelichting 

In dit hoofdstuk worden de toetsingskaders genoemd, die bij de 

beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning voor 

bouwactiviteiten in de gemeente Nijefurd worden gehanteerd. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsgerichte beoordelingskaders, 

criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten en algemene principes. 

Deze verschillende typen criteria worden hierna kort toegelicht. 

 

Gebiedsgerichte criteria 

Gebiedsgerichte criteria zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van 

een bepaald gebied of wijk (zie ook paragraaf 4.2). De gebiedsgerichte 

criteria gelden voor alle omgevingsvergunningplichtige bouwactiviteiten 

binnen betreffend gebied.  

 

Criteria voor veel voorkomende bouwactiviteiten 

De sneltoetscriteria golden voorheen voor veel voorkomende kleine 

bouwwerken. Een deel van deze bouwwerken is vergunningvrij geworden, 

de sneltoetscriteria daarvoor zijn vervallen. Wel is het wenselijk voor veel 

voorkomende vergunningplichtige bouwactiviteiten nog een soort van 

sneltoetscriteria aan te houden. Deze criteria voor veel voorkomende 

bouwactiviteiten (zie ook paragraaf 4.3) zijn opgenomen in de bijlagen bij 

deze welstandsnota. 

 

Repressieve toetsing 

Op basis van de Woningwet is het mogelijk om op te treden tegen 

excessen. Kort gezegd betekent dit dat, wanneer het uiterlijk van een 

bouwwerk ernstig in strijd is met de welstandseisen die ter plaatse gelden, 

de gemeente de eigenaar/gebruiker aan kan schrijven.  

Bij deze aanschrijving wordt van de eigenaar/gebruiker geëist de 

strijdigheid op te heffen. Bij deze zogenaamde repressieve toetsing kan 

het ook gaan om omgevingsvergunningvrije bouwwerken. 

 

Algemene principes 

Hierbij gaat het om een aantal vakkundige beoordelingsaspecten, die 

gezamenlijk het algemene denk- en motiveringskader bij de beoordeling 

van aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten vormen. 

Ook worden deze principes gehanteerd bij bouwactiviteiten die zich 

weliswaar onttrekken aan de gebiedsgerichte criteria, maar toch van hoge 

kwaliteit blijken te zijn (zie ook paragraaf 4.4).  

Gebiedsgericht beoordelingskader 

Toelichting 

In deze paragraaf zijn de gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen. 

De criteria zijn niet alleen gebaseerd op de bestaande ruimtelijke 

kwaliteiten van de gebieden; ze zijn ook ontstaan vanuit de doelstelling om 

in elk gebied een gewenst bebouwingsbeeld te realiseren. Voor 

verschillende gebieden is een toetsingskader opgesteld, waaraan 

vergunningplichtige bouwactiviteiten worden getoetst. Met behulp van 

deze criteria wordt aangegeven welke gewaardeerde karakteristieken in 

het ontwerp moeten worden gebruikt om het gebouw of bouwwerk in de 

omgeving te laten passen. Op deze manier wordt voorkomen dat 

bouwwerken te veel uit de toon vallen.  

 

Deelgebieden 

Het gemeentelijk grondgebied is op thematische wijze verdeeld in 

deelgebieden. Dit betekent dat voor elk type deelgebied (stadskernen, 

dorpskernen, bedrijventerreinen, dorpsuitbreidingen enzovoorts) één 

standaard set met gebiedscriteria geldt. Indien dit noodzakelijk is 

gebleken, is een deelgebied nog verder opgesplitst in subgebieden.  
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Een subgebied is toegevoegd als er sprake is van een gebied waarin van 

het algemene beeld afwijkende specifieke kenmerken of waarden 

aanwezig zijn (bijvoorbeeld een dorpsuitbreiding). Door het toevoegen van 

enkele specifieke criteria is een aantal nuanceringen op de 

standaardcriteria aangebracht.  

 

Voor elk deelgebied zijn specifieke gebiedsgerichte welstandscriteria 

opgesteld. De deelgebieden zijn tot stand gekomen op basis van: 

- ontstaansgeschiedenis; 

- ruimtelijke verschijningsvorm/ bebouwingskarakteristieken; 

- landschappelijke en cultuurhistorische waarden; 

- functies; 

- ontwikkeling en dynamiek. 

 

De volgende deelgebieden zijn onderscheiden: 

 

1. Beschermd stadsgezicht Workum 

2. Beschermd stadsgezicht Hindeloopen 

3. Stads- en dorpskernen 

4. Stads- en dorpsuitbreidingen 

5. Nieuwe uitbreidingsgebieden 

6. Jachthavens, campings, sportfaciliteiten en horeca 

7. Recreatiewoningen 

8. Lintbebouwing 

9. Industriegebieden, havens en bedrijventerrein 

10. Buitengebied 

 

Beoordelingskader 

Voor elk onderscheiden deelgebied is een beoordelingskader van 

toepassing dat bestaat uit: 

 

- een korte gebiedsbeschrijving, waarbij wordt ingegaan op de 

stedenbouwkundige structuur, de functies van het gebied en de 

typering van de bebouwing en het materiaal- en kleurgebruik; 

- een overzicht van de te verwachten ontwikkelingen en de waardering 

van het gebied. De waardering wordt bepaald aan de hand van de 

belevingswaarde en de aanwezigheid van cultuurhistorische, 

stedenbouwkundige of architectonische waarden; 

- een algemene beleidsintentie voor het deelgebied;  

- de welstandscriteria, welke zijn onderverdeeld in verschillende 

categorieën, namelijk plaatsing, hoofdvorm, aanzichten, opmaak en 

diversen. 
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1. Beschermd stadsgezicht Workum 

  

Gebiedsbeschrijving algemeen 

Het voornaamste structuurbepalende element in Workum is de gedempte 

Wymerts. Aan deze voormalige waterweg dankt Workum zijn stedelijke 

ontwikkeling. De door de demping gevormde straat draagt nu de namen 

Noard, Merk en Súd. Het beloop van de Wymerts is nog steeds 

herkenbaar doordat bij de grootschalige renovatie in 1999 (Noard, Merk, 

Súd en Sylspead) is uitgegaan van de historische gegevens betreffende 

kaden en oversteken. De aanwezige materialen - gele klinkers in de 

paden, zwerfkeien in de kaden en gebakken klinkers in de straten - 

ondersteunen samen de soms aanzienlijke hoogteverschillen in het 

dwarsprofiel en de historische opbouw van de ruimte. 

 

Kenmerkend voor de bebouwing is de variatie in hoogten van één of twee 

bouwlagen met kapafdekking en de afwisseling van kaptypen (zadel-, 

schilddaken). De nokrichting is overwegend loodrecht op de straat. De 

lijstgevels zijn vaak voorzien van een smalle dakkapel met eenvoudige 

decoratie die in het gevelvlak op de lijst is geplaatst. Ook zijn nog veel 

oorspronkelijke trapgevels bewaard gebleven. Een aantal jongere gevels 

uit begin 1900, met gebogen traceringen, ornamenten en pinakels voegt 

zich in dit historisch bebouwingsbeeld.  

De materialen waaruit de gebouwen zijn opgetrokken zijn rode en gele 

baksteen, bij uitzondering geverfd of gepleisterd en rode en donkerblauwe 

gebakken dakpannen.  

  
 
 
 
 
Beschermd 
stadsgezicht 
Workum. 

 
 
 
 
Trapgevels aan 
Noard. 

 

 
 
 
 
Kleinschalige 
bebouwing aan 
Sylspaed. 
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Gebiedsbeschrijving per deelgebied 

Voor de beschrijving van het beschermde stadsgezicht van Workum wordt 

verwezen naar het boekwerk “Workum, Stad met allure, 

Beeldinventarisatie Deelgebieden” uit 1998. In dit boekwerk wordt een 
zeer uitgebreide en gedetailleerde beschrijving gegeven van de bestaande 

bebouwing in het beschermde stadsgezicht van Workum. Daarbij worden 

tien deelgebieden onderscheiden. De deelgebieden zijn op de kaart 

behorend bij de welstandsnota opgenomen. 

 

Waardering 

Het ruimtelijk totaalbeeld van het gebied is, door het samenspel van 

buigende bebouwingswanden, bomenrijen, straten, kaden en stoepen, 

gedomineerd door de massieve toren van de Gertrudiskerk, die een sterke 

eenheid met hoge belevingswaarde vormt. 

 

In 1999 is een beeldinventarisatie voor winkel- en bedrijfspanden in de 

binnenstad van Workum verricht. Van alle panden zijn in dat jaar foto’s 
gemaakt en opmerkingen geplaatst over de beeldwaarde en de wenselijke 

ontwikkeling. Vervolgens is voor elk pand de historische kwaliteit gegeven. 

Deze gegevens zijn verzameld in het boekwerk “Workum, stad met allure”. 
Dit boekwerk maakt geen deel uit van deze welstandsnota, wel wordt 

gerefereerd aan het boekwerk. In het kader van de beoordeling van een 

bouwplan voor een bestaand winkel- of bedrijfspand kan voor de bepaling 

van de waarde en de karakteristieken van het betreffende pand worden 

teruggegrepen op deze inventarisatie.  

 

Aanvullende welstandscriteria bestaande panden 

In het beschermde stadsgezicht van Workum wordt een hoge mate van 

bescherming nagestreefd. Via het bestemmingsplan Workum Kom en de 

Monumentenwet worden al veel zaken beschermd. Er zijn echter ook 

zaken die niet juridisch kunnen worden geregeld in het bestemmingsplan. 

In de praktijk blijken juist deze zaken mis te gaan. Daarom is het wenselijk 

om aanvullend op de regelingen uit het bestemmingsplan welstandscriteria 

op te stellen voor de meest voorkomende probleemgevallen. Voor veel 

voorkomende kleine bouwactiviteiten bij bestaande panden in het 

beschermde stadsgezicht van Workum gelden de volgende aanvullende 

criteria: 

 

Hoofdvorm 

 

Serres 

Bij de bouw van een nieuwe of de wijziging van een bestaande serre wordt 

bij de welstandstoets in eerste instantie gelet op de plaats van de serre. 

Als een serre niet zichtbaar is van de openbare weg, is deze toegestaan. 

Bij de beoordeling wordt gelet op de hoofdvorm, het materiaal- en 

kleurgebruik en de detaillering. Het is overigens niet verplicht om bij het 

ontwerp de kenmerken van het betreffende hoofdgebouw te kopiëren. Er is 

ruimte voor een eigentijds ontwerp. De serre moet qua schaal, hoofdvorm 

en detaillering passen bij het hoofdgebouw en is bij voorkeur uitgevoerd in 

hout en donkere kleuren.   

  

Dakkapellen 

Door de plaatsing van dakkapellen wordt de hoofdvorm van panden 

gewijzigd. Ten aanzien van het plaatsen of vergroten van dakkapellen 

wordt bij de welstandstoets met name op de plaatsing gelet. Het is niet 

gewenst dat dakkapellen aan de zijkant recht tegenover een naburige 

dakkapel geplaatst worden. Doorzichten moeten zoveel mogelijk 

gehandhaafd blijven.  
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Tuinhuizen 

Bij de welstandstoets voor tuinhuizen wordt er op gelet dat deze zijn 

uitgevoerd met een kap met een scherpe dakhelling en dakpannen (geen 

geglazuurde pannen). Het materiaal is onbehandeld of in gedekte kleuren 

geschilderd hout.  

 

Aanzichten  

 

Het aanzicht van bestaande panden kan op verschillende manieren 

worden gewijzigd of aangepast. Het kan bijvoorbeeld gaan om het 

vervangen van ramen door een schuifpui, het wijzigingen van een model 

buitendeur, het plaatsen van overheaddeuren of het vervangen van een 

houten kozijn door een kunststof kozijn. Bij aanvragen die betrekking 

hebben op dergelijke wijzigingen wordt bij de welstandstoets gelet op een 

aantal aspecten. Per onderwerp wordt een aantal toetsingscriteria 

omschreven.  

 

Gevelwijzigingen 

Gevelwijzigingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

- het opnieuw voegen van gevelwanden met een andere voeg; 

- het schilderen van oorspronkelijk onbeschilderde elementen, zoals 

gevelstenen en metselwerk; 

- het stukadoren of schilderen van metselwerk; 

- het verwijderen van origineel stuc- of schilderwerk c.q. stralen van 

gevels. 

Indien deze wijzigingen betrekking hebben op een monumentaal of 

beeldbepalend pand, heeft dit tot gevolg dat de cultuurhistorische waarde 

van het betreffende pand en de directe omgeving wordt aangetast. 

Dergelijke wijzigingen zijn in principe niet toegestaan, dan wel gekoppeld 

aan een eventuele omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

niet zijnde bouwwerken, en werkzaamheden.  

Kozijnwijzigingen 

Aanvragen voor kozijnwijzigingen hebben met name betrekking op de 

toepassing van kunststofkozijnen en bij het toepassen van nieuwe ramen 

ten behoeve van isolatieglas. Bij dergelijke aanvragen zijn met name het 

materiaalgebruik en de detaillering belangrijke aandachtspunten. Bij een 

aanvraag voor een kozijnwijziging wordt bij de welstandstoets gelet op de 

volgende aspecten:  

- In het geval het betreffende pand de status van monument of 

beeldbepalend pand heeft, worden kozijnen en dakgoten in hout 

uitgevoerd. Voor monumentale en beeldbepalende panden geldt dat 

de kozijnen overeenkomen met de originele detaillering.  

- Het gebruik van standaard kozijnhout, het toepassen van (kunststof) 

plakroeden en bij het toepassen van roedes tussen isolatieglas bij 

monumentale of beeldbepalende panden is niet toegestaan.  

- Voor de overige panden in het beschermde stadsgezicht is het gebruik 

van kunststof voor kozijnen en goten onder voorwaarde toegestaan:  

 Er moet sprake zijn van een zorgvuldige detaillering, passend bij 

het pand en de omgeving. Kozijnen waarin dubbelglas met roeden 

is verwerkt, zijn alleen toegestaan als er aan de buitenzijde van 

het glas plakroedes zijn aangebracht. Algemeen wordt gestreefd 

naar oplossingen waarbij het dubbelglas in fijnzinnig gedetailleerde 

roeden is aangebracht. Ook moet een aluminium kader in het glas 

zijn aangebracht ter plaatse van de plakroeden. 

 

Overheaddeuren 

Het plaatsen van overhead- c.q. roldeuren is omgevingsvergunningplichtig. 

Bij een aanvraag voor een overheaddeur wordt bij de welstandstoets gelet 

op de volgende aspecten:  
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Plaatsing: 

Het plaatsen van overheaddeuren in een voorgevel is in principe 

niet gewenst. De deuren dienen bij voorkeur in de achtergevel of in 

een niet naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel 

geplaatst te worden; 

 

Overig: 

De vorm, het materiaal- en kleurgebruik en de detaillering van de 

deur moeten passen bij het pand en de directe omgeving van het 

betreffende pand.  

 

Puien 

Ten behoeve van de winkel- en of bedrijfsfunctie bestaat de wens om 

raamkozijnen (samen met de deur) te vervangen door een pui. Met name 

als deze wijziging in de voorgevel van een pand wordt aangebracht, kan 

dit van invloed zijn op het straat- en bebouwingsbeeld. Het beleid is erop 

gericht om het aanbrengen van puien te voorkomen, en voorgevels in de 

originele staat terug te brengen. Daarbij wordt gelet op de samenhang 

tussen de onderbouw en de verdieping(en) van het individuele pand én de 

ritmiek van de betreffende straatwand. Voor het behoud van historisch-

culturele waarden van het beschermde stadsgezicht van Workum en 

Hindeloopen is een subsidieregeling “kleine monumenten”. 
 

Voordeuren 

Bij het plaatsen van een ander model buitendeur in een bestaand pand 

(monumentaal/ beeldbepalend) wordt met name gelet op het materiaal- en 

kleurgebruik en de detaillering. Indien het betreffende pand deel uit maakt 

van een samenhangend geheel waarin een bepaald type deur is 

gehanteerd, geldt dat de deur overeen moet komen met de originele deur 

zoals die in het gehele complex is aangebracht. Indien er geen sprake is 

van een eenheid moeten een traditionele detaillering en - kleurgebruik 

worden toegepast.  

Bij het vervangen van een voordeur in een monumentaal/ beeldbepalend 

pand wordt erop gelet dat het materiaal- en kleurgebruik en de detaillering 

passen bij het betreffende gebouw.  

 

Dakdoorvoeren  

Bij de toepassing van dakdoorvoeren (zoals bijvoorbeeld ventilatiepijpen) 

is het streven gericht op een minimale maat buitendaks. Bovendien zullen 

dakdoorvoeren worden uitgevoerd in een bij de omgeving passende kleur 

(niet glimmend). 

 

Opmaak voor monumentale of beeldbepalende panden 

 

Ten aanzien van monumentale of beeldbepalende panden zijn nadere 

eisen opgesteld. 

 

Dakgoten  

Ten aanzien van dakgoten voor monumentale of beeldbepalende panden 

geldt dat er wordt gestreefd naar een zorgvuldige detaillering, waarbij de 

traditionele details worden gehandhaafd. Het gebruik van aluminium, PVC 

en polyester voor dakgoten is niet toegestaan.  

 

Dakpannen 

Voor dakpannen op bestaande monumentale en beeldbepalende panden 

geldt dat er gebruikte, gebakken pannen worden toegepast of nieuwe 

gebakken dakpannen met een overeenkomstige uitstraling. Voor alle 

panden geldt dat geen felle kleuren worden toegepast en dat qua kleur 

wordt aangesloten bij de panden in de directe omgeving. Pannen met een 

glad glimmend oppervlak en in het bijzonder geglazuurde dakpannen zijn 

niet toegestaan, tenzij er mat glazuur is gebruikt. Er mogen enkel 

kraagloze dakvorsten worden toegepast. 
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Daklijsten 

In het geval platte daken van een isolatiepakket worden voorzien, kan dit 

gevolgen hebben voor de omvang van de daklijsten. Het beleid is erop 

gericht om in dergelijke gevallen te zorgen voor een zorgvuldige 

detaillering.   

 

Kleurgebruik 

Bij het aanpassen van de kleur van gevelkozijnen, deuren en houten 

onderdelen in de gevel wordt erop gelet of het kleurgebruik past bij het 

traditionele kleurgebruik van het betreffende pand c.q. het beschermde 

stadsgezicht.   

 

Erfscheidingen 

Bij aanvragen om omgevingsvergunning die betrekking hebben op 

erfscheidingen wordt met name gelet op de vormgeving en het materiaal- 

en kleurgebruik. Erfscheidingen worden bij voorkeur uitgevoerd in 

traditionele, natuurlijke materialen (bijvoorbeeld hout) en in een 

eenvoudige vormgeving. Betonschuttingen en getoogde schuttingen zijn 

niet toegestaan. Voor erfscheidingen grenzend aan het openbaar gebied 

geldt: onderste deel in metselwerk of ander dicht materiaal passend bij de 

woning, hoogte maximaal 1 meter, daarboven minimaal voor 90% open 

(gaas of latwerk). 

 

Rolluiken/ zonwering/ reclame/ terrasschermen 

Op het moment van de actualisering van de welstandsnota heeft de 

gemeente Nijefurd geen specifiek beleid voor rolluiken en zonweringen. 

Over terrasschermen en reclame is het nodige opgenomen in de 

Algemene Plaatselijke Verordening. 

 

Criteria voor nieuwbouw in beschermd stadsgezicht 

 

Invulling van open plekken vervanging van panden door nieuwbouw mag 

op een eigentijdse wijze plaats vinden, maar met inachtneming van de 

volgende criteria: 

 

Plaatsing 

De situering zal voldoen aan de voorschriften zoals die zijn 

opgenomen in het bestemmingsplan.  

 

Hoofdvorm 

De hoofdvorm zal zich voegen in de gevelwand. De contour wordt 

bepaald door de plaats en dient in relatie te zijn met de omgeving. 

 

Aanzichten 

- De bebouwing is gericht op de openbare ruimte. Er dient in 

samenhang met de kenmerken van de bestaande bebou-

wing sprake te zijn van een verticale geleding. 

- De compositie van de gevelindeling is traditioneel of ge-

stileerd maar ingegeven door traditie. 

 

Opmaak 

- Wat kleur en materiaalkeuze betreft kan er sprake zijn van 

een moderne aanpak. 

- Een nieuwe interpretatie van de plaatselijke bouwtraditie 

behoort tot de mogelijkheden.  

- Nieuwe ontwikkelingen dienen zich te voegen naar het ge-

heel van de betreffende gevelwand. 
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1. Beschermd Stadsgezicht Hindeloopen 

Gebiedsbeschrijving 

 

Ruimte 

Het als beschermd stadsgezicht aangewezen gebied bestaat uit een 

aantal straten omgeven door grachten. De oudste kern van de stad wordt 

gevormd door de Buren, dicht achter de dijk. De eerste uitbreiding vond 

plaats naar de Tuinen. Bijzonder was dat de meeste huizen zowel vanaf 

de straat als vanaf het water bereikbaar waren, waardoor Hindeloopen 

haar specifieke opbouw van evenwijdig lopende straten en waterwegen 

heeft gekregen. Bij verscheidene woningen heeft aan het water een klein 

huis (likhús) gestaan, waarin de families zomers woonden als de schippers 

op zee waren. Enkele van deze karakteristieke zomerverblijven zijn nog 

bewaard gebleven. Deze zijn van betekenis voor het eigen karakter van de 

stad. 

 

Het beschermde stadsgezicht heeft een regelmatig, rechthoekig patroon 

van straten, grachten en stegen. De bebouwing is echter onregelmatig. 

Een belangrijk element in de bebouwing is de Nederlands Hervormde kerk 

in het noordwesten van de stad.  

 

Het zuidoosten van de stad, waar thans het sportterrein is gevestigd, is 

van belang omdat door de openheid de zichtlijn op het stadsprofiel gaaf 

blijft. Aan de noordzijde van de stad bevindt zich de Jachthaven 

Hindeloopen.  

 

In juli 2005 is een beeldinventarisatie voor het beschermde stadsgezicht 

van Hindeloopen gemaakt. Bij deze inventarisatie zijn de verstoringen en 

de gewenste ontwikkeling aangegeven. 

 
 
 
 
 
 
De bebouwing 
staat in een 
strakke rooilijn. 

 
 
 
 
Een groot deel 
van de bebouwing 
is 
cultuurhistorisch 
waardevol. 

 
 
 
 
De nokrichting is 
doorgaans haaks 
op de weg. 
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Hoofdvorm 

De hoogte van de bebouwing varieert van één tot twee bouwlagen met 

kap. Ook zijn er enkele complexen/rijtjes aanwezig met een aantal (relatief 

nieuwe) woningen. Het beschermde gezicht kenmerkt zich door een 

verdichte bebouwing. De bebouwing staat dicht op elkaar, met weinig open 

ruimten. Het straatprofiel is vaak als volgt opgezet: water-erf-woning-

straat-woning-erf-water. De woningen zijn over het algemeen direct aan de 

straat gesitueerd, dus zonder voorerf. De nokrichting van de bebouwing is 

overwegend haaks op de straat. Een structuurbepalend element is het 

hoogteverschil, dat plaatselijk meer dan een meter bedraagt.  

De bebouwing aan de Nieuwstad kenmerkt zich door een gave, 

aaneengesloten rooilijn. Ook aan de Buren en de Oude Weide is de 

bebouwing veelal in een strakke rooilijn gesitueerd. Op enkele 

uitzonderingen na is in het overige gebied de oorspronkelijke rooilijn 

verstoord door nieuwe invullingen/ verkeerskundige ingrepen. 

Qua kleurstelling van de omlijstingen van de gevels, dakgoten, kozijnen 

enzovoorts, overheerst groen en wit. 

 

De uitbreiding in het zuidoostelijk deel bestaat uit rijwoningen. Het 

merendeel van de woningen bestaat uit twee bouwlagen. Ook komen er 

woningen met één bouwlaag voor. De nokrichting van de bebouwing is 

parallel aan de straat. In tegenstelling tot de meeste woningen in het 

beschermd stadsgezicht, beschikken de woningen hier over een tuin aan 

de voorzijde van de woning. Ook zijn in dit gebied langs de straten trottoirs 

en groenstroken aanwezig.  

 

Waardering 

Het gehele stadsgedeelte bestaat uit gemengde bebouwing waarvan een 

groot deel cultuurhistorisch waardevol is. Hoewel niet alle gebouwen in de 

kern van Hindeloopen even waardevol zijn, is met name vanwege het gave 

karakter van de oorspronkelijke historische stedenbouwkundige structuur 

de oude kern van de stad in zijn geheel als een monument aangewezen.  

De cultuurhistorisch waardevolle elementen zijn: structuur en kleur van de 

baksteen van de gevels, de gebakken pannen van de kappen, een 

afwisseling van goothoogtes, het straatplaveisel, groenelement langs de 

grachtbermen en in enkele particuliere tuinen, openheid aan de oostzijde 

en het likhús (vroegere zomerverblijven) achter op het erf van een aantal 

percelen aan de Nieuwstad.  

 

Hindeloopen telt diverse gebouwen binnen de historische kern die in het 

kader van de Monumentenwet als monument zijn aangewezen, of een 

status als beeldbepalend of beeldondersteunend pand hebben. 

 

Beleidsintentie 

Het ruimtelijk beleid voor het beschermde stadsgezicht is geregeld in het 

bestemmingsplan Hindeloopen en is gericht op het handhaven en (waar 

mogelijk) versterken van de cultuurhistorische en ruimtelijk waardevolle 

bebouwingspatronen en grachten, het behoud van karakteristieke 

bebouwing en panden.  

Voor de bebouwingsstructuur wordt in zijn algemeenheid gestreefd naar 

het handhaven van de afwisseling van de panden in (goot)hoogte en lijst- 

en topgevels. De individuele herkenbaarheid van de afzonderlijke panden 

dient zoveel mogelijk in stand te blijven. De samenhang in de bebouwing 

dient daarbij behouden te blijven dan wel tot stand gebracht te worden, 

door zoveel mogelijk te streven naar gesloten bebouwingswanden. Voorts 

wordt er naar gestreefd de bebouwing zoveel mogelijk van een kap te 

voorzien in de vorm van een zadelkap, een afgeknot schilddak of 

samengestelde delen daarvan.  

 

Welstandscriteria 

In het beschermd stadsgezicht van Hindeloopen wordt een hoge mate van 

bescherming nagestreefd. Via het bestemmingsplan Beschermd 

Stadsgezicht Hindeloopen en de Monumentenwet worden al veel zaken 

met betrekking tot de monumenten beschermd, maar nog niet alles. 
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Op dit moment geldt als uitgangspunt in het bestemmingsplan Beschermd 

Stadsgezicht Hindeloopen dat alleen die zaken worden geregeld die voor 

het beschermd stadsgezicht van ruimtelijk belang zijn (bijvoorbeeld 

plaatsing, hoofdvorm). Er zijn echter ook zaken die niet juridisch kunnen 

worden geregeld in het bestemmingsplan. In de praktijk blijken juist deze 

zaken mis te gaan. Daarom is het wenselijk om aanvullend op de 

regelingen uit het bestemmingsplan welstandscriteria op te stellen voor de 

meest voorkomende probleemgevallen. Voor veel voorkomende kleine 

bouwactiviteiten bij bestaande panden in het beschermde stadsgezicht van 

Hindeloopen gelden de volgende aanvullende criteria: 

 

Hoofdvorm 

 

Serres 

Bij de bouw van een serre of de wijziging van een bestaande wordt bij de 

welstandstoets in eerste instantie gelet op de plaats van de serre. Als een 

serre niet zichtbaar is van de openbare weg, is een serre toegestaan. Bij 

de beoordeling wordt gelet op de hoofdvorm, het materiaal- en 

kleurgebruik en de detaillering. Het is overigens niet verplicht om bij het 

ontwerp de kenmerken van het betreffende hoofdgebouw te kopiëren. Er is 

ruimte voor een eigentijds ontwerp. De serre moet qua schaal, hoofdvorm 

en detaillering passen bij het hoofdgebouw en is bij voorkeur uitgevoerd in 

hout en donkere kleuren.   

 

Dakkapellen 

Door de plaatsing van dakkapellen wordt de hoofdvorm van panden 

gewijzigd. Ten aanzien van het plaatsen of vergroten van dakkapellen 

wordt bij de welstandstoets met name op de plaatsing gelet. Het is niet 

gewenst dat dakkapellen aan de zijkant recht tegenover een naburige 

dakkapel geplaatst worden. Doorzichten moeten zoveel mogelijk 

gehandhaafd blijven.  

 

Tuinhuizen 

Bij de welstandstoets voor tuinhuizen wordt erop gelet dat deze zijn 

uitgevoerd met een kap met een scherpe dakhelling en dakpannen (geen 

geglazuurde pannen). Het materiaal is onbehandeld of in gedekte kleuren 

geschilderd hout.  

 

Aanzichten  

Het aanzicht van bestaande panden kan op verschillende manieren 

worden gewijzigd of aangepast. Het kan bijvoorbeeld gaan om het 

vervangen van ramen door een schuifpui, het wijzigingen van een model 

buitendeur, het plaatsen van overheaddeuren of het vervangen van een 

houten kozijn door een kunststof kozijn. Bij aanvragen die betrekking 

hebben op dergelijke wijzigingen wordt bij de welstandstoets gelet op een 

aantal aspecten. Per onderwerp wordt een aantal toetsingscriteria 

omschreven.  

 

Gevelwijzigingen 

Gevelwijzigingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

- het opnieuw voegen van gevelwanden met een andere voeg; 

- het schilderen van oorspronkelijk onbeschilderde elementen, zoals 

gevelstenen en metselwerk; 

- het stukadoren of schilderen van metselwerk; 

- het verwijderen van origineel stuc- of schilderwerk c.q. stralen van 

gevels. 

 

Indien deze wijzigingen betrekking hebben op een monumentaal of 

beeldbepalend pand, heeft dit tot gevolg dat de cultuurhistorische waarde 

van het betreffende pand en de directe omgeving worden aangetast. 

Dergelijke wijzigingen zijn in principe niet toegestaan, dan wel gekoppeld 

aan een eventuele omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

niet zijnde bouwwerken, en werkzaamheden.  

 



085011 blz 12 

 

Welstandsnota Nijefurd  
Status: definitief / 01-12-10  Buro Vijn B.V. 

Kozijnwijzigingen 

Aanvragen voor kozijnwijzigingen hebben met name betrekking op de 

toepassing van kunststofkozijnen en het toepassen van nieuwe ramen ten 

behoeve van isolatieglas. Bij dergelijke aanvragen zijn met name het 

materiaalgebruik en de detaillering belangrijke aandachtspunten. Bij een 

aanvraag voor een kozijnwijziging wordt bij de welstandstoets gelet op de 

volgende aspecten:  

 

 In het geval het betreffende pand de status van monument of 

beeldbepalend pand heeft, worden kozijnen en dakgoten in hout 

uitgevoerd. Voor monumentale en beeldbepalende panden geldt dat 

de kozijnen overeenkomen met de originele detaillering. Het gebruik 

van standaard kozijnhout of het toepassen van (kunststof) plakroeden 

bij monumentale of beeldbepalende panden is niet toegestaan.  

 

 Voor de overige panden in het beschermde stadsgezicht is het gebruik 

van kunststof voor kozijnen en goten onder voorwaarde toegestaan:  

er moet sprake zijn van een zorgvuldige detaillering, passend bij 

het pand en de omgeving. Kozijnen waarin dubbelglas met roeden 

is verwerkt, zijn alleen toegestaan als er aan de buitenzijde van het 

glas plakroedes zijn aangebracht en het glas wordt voorzien van 

een kader ter plaatse van de plakroeden. Algemeen wordt 

gestreefd naar oplossingen waarbij het dubbel glas in fijnzinnig 

gedetailleerde roeden is aangebracht.  

 

Overheaddeuren 

Het plaatsen van overhead- c.q. roldeuren is omgevingsvergunningplichtig. 

Bij een aanvraag voor een overheaddeur wordt bij de welstandstoets gelet 

op de volgende aspecten:  

 

Plaatsing: 

het plaatsen van overheaddeuren in een voorgevel is in principe 

niet gewenst. De deuren dienen bij voorkeur in de achtergevel of in 

een niet naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel 

geplaatst te worden; 

 

Overig:   

de vorm, het materiaal- en kleurgebruik en detaillering van de deur 

moet passen bij het pand en de directe omgeving van het 

betreffende pand.  

 

Puien 

Ten behoeve van de winkel- en of bedrijfsfunctie bestaat de wens om 

raamkozijnen (samen met de deur) te vervangen door een pui. Vooral als 

deze wijziging in de voorgevel van een pand wordt aangebracht, kan dit 

van invloed zijn op het straat- en bebouwingsbeeld. Het beleid is er op 

gericht om het aanbrengen van puien te voorkomen, en voorgevels in de 

originele staat terug te brengen. Daarbij wordt er gelet op de samenhang 

tussen de onderbouw en de verdieping(en) van het individuele pand én de 

ritmiek van de betreffende straatwand.  

 

Voordeuren 

Bij het plaatsen van een ander model buitendeur in een bestaand 

(beeldbepalend) pand wordt met name gelet op het materiaal- en 

kleurgebruik en de detaillering.  

 

Indien het betreffende pand deel uitmaakt van een samenhangend geheel 

waarin een bepaald type deur is gehanteerd, geldt dat de deur overeen 

moet komen met de originele deur zoals die in het gehele complex is 

aangebracht. Indien er geen sprake is van een eenheid dient er een 

traditionele detaillering en kleurgebruik toegepast te worden.  
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Bij het vervangen van een voordeur in een monumentaal/ beeldbepalend 

pand wordt erop gelet dat het materiaal- en kleurgebruik en de detaillering 

past bij het betreffende gebouw.  

 

Dakdoorvoeren  

Bij de toepassing van dakdoorvoeren (zoals bijvoorbeeld ventilatiepijpen) 

is het streven gericht op een minimale maat buitendaks. Bovendien zullen 

dergelijke bouwwerken worden uitgevoerd in een bij de omgeving 

passende kleur (niet glimmend). 

 

Opmaak  

 

Dakgoten  

Ten aanzien van dakgoten geldt dat er wordt gestreefd naar een 

zorgvuldige detaillering, waarbij de traditionele details worden 

gehandhaafd. Het gebruik van aluminium, PVC en polyester voor dakgoten 

is daarbij niet toegestaan.  

 

Dakpannen 

Voor dakpannen op bestaande monumentale en beeldbepalende panden 

geldt dat er oude gebruikte gebakken pannen worden toegepast of nieuwe 

dakpannen met een overeenkomstige uitstraling. Voor alle panden geldt 

dat geen felle kleuren worden toegepast en dat qua kleur wordt 

aangesloten bij de panden in de directe omgeving. Pannen met een glad 

glimmend oppervlak en in het bijzonder geglazuurde dakpannen zijn niet 

toegestaan, tenzij er mat glazuur is gebruikt. Er mogen enkel kraagloze 

dakvorsten worden toegepast. 

 

Daklijsten 

In het geval platte daken van een isolatiepakket worden voorzien, kan dit 

gevolgen hebben voor de omvang van de daklijsten.  

Het beleid is er op gericht om in dergelijke gevallen te zorgen voor een 

zorgvuldige detaillering.   

 

Kleurgebruik 

Bij het aanpassen van de kleur van gevelkozijnen, deuren en houten 

onderdelen in de gevel wordt er op gelet of het kleurgebruik past bij het 

traditionele kleurgebruik van het betreffende pand c.q. het beschermde 

stadsgezicht.   

 

Erfscheidingen 

Bij aanvragen om omgevingsvergunning die betrekking hebben op 

erfscheidingen wordt met name gelet op de vormgeving en het materiaal- 

en kleurgebruik. Erfscheidingen worden bij voorkeur uitgevoerd in 

traditionele, natuurlijke materialen (bijvoorbeeld staand hout) en in een 

eenvoudige vormgeving. Betonschuttingen, vlechtschermen en getoogde 

schuttingen zijn niet toegestaan. (zie ook criteria voor veelvoorkomende 

bouwactiviteiten, bijlagen). 

 

Rolluiken/ zonwering/ reclame/ terrasschermen 

Op het moment van de actualisering van de welstandsnota heeft de 

gemeente Nijefurd geen specifiek beleid voor rolluiken en zonweringen. 

Over terrasschermen en reclame is het nodige opgenomen in de 

Algemene Plaatselijke Verordening. 

 

Bestrating 

De bestrating voor de monumentale en beeldbepalende panden is 

karakteristiek en moet worden gehandhaafd. Middels een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, niet zijnde 

bouwwerken, en werkzaamheden kan bevoegdheid worden verkregen om 

bestrating bijvoorbeeld aan te passen. 
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Criteria voor nieuwbouw in beschermd stadsgezicht 

 

Invulling van open plekken vervanging van panden door nieuwbouw mag 

op een eigentijdse wijze plaats vinden, maar met inachtneming van de 

volgende criteria: 

 

Plaatsing 

 De situering zal voldoen aan de voorschriften zoals die zijn 

opgenomen in het bestemmingsplan.  

 

Hoofdvorm 

 De hoofdvorm zal zich voegen in de gevelwand. De contour wordt 

bepaald door de plaats en dient in relatie te zijn met de omgeving. 

 

Aanzichten 

 De bebouwing is gericht op de openbare ruimte. Er dient in 

samenhang met de kenmerken van de bestaande bebouwing sprake 

te zijn van een verticale geleding. 

 De compositie van de gevelindeling is traditioneel of gestileerd maar 

ingegeven door traditie. 

 

Opmaak 

 Wat materiaalkeuze betreft, kan er sprake zijn van een moderne 

aanpak. 

 Een nieuwe interpretatie van de plaatselijke bouwtraditie behoort tot de 

mogelijkheden. Dit mag echter niet zodanig zijn dat er sprake is van 

dominantie in de gevelwand. 

 Nieuwe ontwikkelingen dienen zich te voegen naar het geheel van de 

betreffende gevelwand. 
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2. Stads- en dorpskernen 

Gebiedsbeschrijving 

 

Ruimte 

Een groot deel van bebouwing van de dorpskernen Hemelum, Warns, 

Molkwerum, Koudum en de stadskern van Stavoren, stamt uit de vorige 

twee eeuwen, incidenteel is deze ouder. De oorspronkelijke stads- en 

dorpskernen hebben elk hun eigen identiteit, hun eigen stedenbouwkundig 

patroon, en hun eigen kenmerkende gebouwen. Los daarvan heeft het 

ruimtelijk beeld in deze kernen een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken. Zo hebben de kernen vanouds een gemengde functie die tot 

uitdrukking komt in het bebouwingsbeeld. Ook de invloed van de tijd is 

herkenbaar aanwezig: het proces van groei, ontwikkeling, veroudering, 

herstel en vervanging is afleesbaar aan de bebouwing, waardoor een grote 

variatie aan veelal individuele panden het beeld bepaalt.  

 

Plaatsing 

De oorspronkelijke kernen hebben over het algemeen een duidelijk en 

historisch gegroeid weefsel van onder andere straten en stegen, met 

duidelijke rooilijnen, waardoor de plaats van gebouwen vastligt. De 

bebouwingswanden zijn veelal verdicht tot gesloten en halfgesloten 

wanden, met een ligging tamelijk dicht op de weg. De richting van de 

bebouwing varieert (evenwijdig aan of dwars op de weg). Overigens 

verschilt het aspect plaatsing nogal tussen de dorpen (zie bijzonderheden 

per kern). 

 

Hoofdvorm 

De afzonderlijke gebouwen kennen overwegend een hoofdvorm van één 

bouwlaag met kap, een enkelvoudige massaopbouw en een relatieve 

omvang van klein tot middelgroot. 

 
 
 
 
Bebouwing in 
Warns 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kleinschalige 
bebouwing in 
Stavoren. 

 
 
 
 
De afstemming 
van de onder- en 
bovenbouw 
verdient de 
nodige aandacht.  
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Bijzondere gebouwen zoals bijvoorbeeld een kerk, een café, een pastorie 

of een winkel hebben ook een bijzondere vorm en vaak een grote relatieve 

omvang. Over het algemeen komen veel zadeldaken en schilddaken voor. 

Daarnaast zijn ook andere kapvormen te vinden, bijvoorbeeld 

mansardekappen. 

 

Aanzichten  

Het bebouwingsbeeld wordt sterk bepaald door de op de straat gerichte 

gevels van metselwerk, met veelal een verticale indeling met vensters en 

deuren, en een variatie van topgevels en kappen.  

 

Opmaak 

Kenmerkend voor de oudere kernen is het ambachtelijk karakter van een 

aanzienlijk deel van de bebouwing met vaak rijke details van onder andere 

gootlijsten, schoorstenen en toegangspartijen. De daken zijn gedekt met 

gebakken pannen. Kleuren zijn vaak gedekt, veelal rood en zwart 

gevarieerd, waarbij zwart enigszins overheerst.  

Gepleisterde wanden en kleurige details fungeren als accenten. 

 

Bijzonderheden per kern 

 

Hemelum en Stavoren 

De bebouwing staat in beide gevallen in een strakke rooilijn (met soms een 

kleine marge) en vormt vrijwel overal een gesloten bebouwingsbeeld. 

Hierdoor kennen de kernen een grote samenhang. Interessant detail in de 

stedenbouwkundige structuur van Stavoren (naast de typerende brede 

gracht en smalle zijstraten) is de markering van de koebrug door twee 

boerderijen met rode pannen aan weerszijden van het water. Het vormt 

een duidelijk accent in de overwegend kleinschalige bebouwing. 

 

Koudum 

Het beeld is hier meer divers. De plaatsing wisselt van delen met een 

strakke rooilijn dicht op de weg tot delen waar de bebouwing verspringt ten 

opzichte van de weg. Ook de bebouwingsdichtheid varieert van gesloten 

tot halfopen (op onregelmatige wijze). In samenhang met een grotere 

variatie in de hoofdvorm (plaatselijk 2 lagen met of zonder kap, met name 

langs de winkelstraat in Koudum, levert dit een minder samenhangend 

geheel. Opvallend is hier ook de geleding van de gevels van veel 

winkelpanden, waarbij de afstemming van de onder- (winkelpui) en 

bovenbouw volledig ontbreekt. 

 

Molkwerum  

Met het oog op het behoud van de waardevolle panden is een deel van het 

dorp als “waardevol dorpsgebied” aangewezen. Dit gebied wordt als het 
meest karakteristieke deel van het dorp beschouwd.  

Typerend is hier de onregelmatige bebouwingsstructuur, een wisselende 

plaatsing ten opzichte van de weg en over het algemeen kleinschalige 

bebouwing. Doordat dit beeld door de gehele kern aanwezig is, is ondanks 

de variatie toch sprake van een sterke samenhang en een zeer dorpse 

sfeer. 

Het behoud van de karakteristieke panden, de monumenten uitgezonderd, 

kan echter niet dwingend worden voorgeschreven. Het dorp is namelijk 

geen officieel "beschermd dorpsgezicht". De begrenzing van het waardevol 

dorpsgebied is op de kaart behorende bij deze welstandsnota 

aangegeven. 

 

Waardering 

In het algemeen vormen de bestaande bebouwingskenmerken een positief 

gegeven.  



085011 blz 17 

 

Welstandsnota Nijefurd  
Status: definitief / 01-12-10  Buro Vijn B.V. 

De bebouwing in de dorpskern van Molkwerum en de stadskern van 

Stavoren wordt in het bijzonder als waardevol gezien, vanwege de 

bijzondere stedenbouwkundige structuur in combinatie met de 

karakteristieke oudere bebouwing.  

 

Beleidsintentie 

Het beleid is in het algemeen gericht op de instandhouding van het 

ruimtelijk beeld in de oudere dorpskernen.  

De implicatie van dit beleid is dat de aanwezige bebouwingskenmerken 

moeten worden gerespecteerd, met behoud van karakteristieke 

elementen. 

De beleidsintentie voor de winkelstraat in Koudum is, conform het 

Centrumplan, het streven gericht op het verbeteren van het functioneren 

van het centrum van Koudum. Hiertoe is het volledige centrum 

heringericht; de wegen zijn opnieuw bestraat, gevels zijn opgeknapt en er 

is een plein gerealiseerd. Door deze ingrepen is de kleinschalige 

ruimtelijke structuur helderder geworden. 

 

Welstandscriteria 

 

Plaatsing 

 

Stavoren en Hemelum 

 gebouwen staan in de rooilijn; 

 gesloten bebouwingsbeeld tussenruimte tussen de panden ontbreekt 

(geheel in Stavoren en vrijwel in Hemelum; 

 

Warns, Koudum 

 gebouwen staan in de rooilijn of in beperkte marge ten opzichte van de 

weg; 

 

Molkwerum 

 gebouwen staan op wisselende afstand tot de weg; 

 

Hoofdvorm 

 gebouwen bestaan uit één bouwlaag met kap; 

 individuele gebouwen hebben een enkelvoudige massaopbouw; 

 de relatieve omvang van gebouwen is klein tot middelgroot;  

 aan- uitbouwen zijn ondergeschikt; 

 

Aanzichten 

 bebouwing is gericht op de openbare weg; 

 de gevelindeling kent een traditionele compositie door verticale 

gevelopeningen.  

 

Opmaak 

 hoofdgebouwen zijn in baksteen opgetrokken; 

 daken zijn voorzien van gebakken dakpannen; 

 er wordt gebruik gemaakt van gedekte kleuren (aardkleuren) voor de 

steen en zwart of rood voor de pan. 
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3. Stads- en dorpsuitbreidingen 

Gebiedsbeschrijving 

 

Ruimte 

De naoorlogse bouw kenmerkt zich door planmatig opgezette en vaak 

relatief omvangrijke dorpsuitbreidingen. Duidelijk herkenbaar is de opbouw 

in verschillende delen met elk een eigen verkavelingprincipe, gerelateerd 

aan de ontstaansperiode. Globaal kan een onderscheid worden gemaakt 

in buurten uit de wederopbouwperiode (1950/60) met een regelmatige 

rechthoekige structuur en buurten uit 1970/80 waarin een veel vrije 

verkaveling van gebogen, geknikte of verspringende straten is toegepast. 

De meest recente buurten kennen weer een meer rechtlijnig structuur. 

Binnen deze indeling zijn vaak afzonderlijk “projecten” te onderscheiden, 
waarbinnen voor één of meerdere bouwblokken of straatwanden hetzelfde 

of een vergelijkbaar woningtype is toegepast. Buiten deze projecten is 

sprake van een individuele vormgeving van woningen. 

De woonfunctie overheerst, incidenteel komen gebouwen met een 

afwijkende functie voor, zoals schoolgebouwen of een wooncentrum. 

 

Plaatsing 

De bebouwing is vrijwel altijd in duidelijke rooilijnen langs de straat 

geplaatst. Het straatbeeld is gesloten (rijenwoningen) of halfopen 

(vrijstaande en halfvrijstaande woningen). De richting van gebouwen 

varieert, meestal evenwijdig aan de straat voor rijen- en halfvrijstaande 

woningen en wisselend voor vrijstaande woningen. 

 

 

 
 
 
 
Vrijstaande 
woningen in 
Workum. 

 
 
 
 
Woningen in 
Stavoren (circa 
1960). 

 
 
 
 
Woningen in 
Koudum. 
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Hoofdvorm 

De bebouwing bestaat voornamelijk uit 1 of 2 bouwlagen, vrijwel altijd met 

kap. Bijgebouwen spelen vrijwel altijd een ondergeschikte rol ten opzichte 

van het hoofdgebouw. De massaopbouw is overwegend enkelvoudig en 

incidenteel samengesteld of gevarieerd. 

 

Aanzichten 

De gevelaanzichten vertonen in de wat oudere wijken een beeld van 

voortdurende herhaling en een zeer sobere uitvoering. Er zijn uiteraard 

verschillen per project. In de modernere buurten is de variatie groter. 

 

Opmaak 

Het materiaalgebruik is grotendeels steenachtig, op bepaalde plaatsen 

komen ook houten topgevels voor. De detaillering is over het algemeen vrij 

sober. In recent gebouwde woningen/projecten komen ook moderne 

materiaaltoepassingen voor. Het kleurgebruik is uiteenlopend. Opvallend 

(en daardoor minder passend) is de toepassing van wit of zeer lichte 

kleuren op sommige plekken aan de rand met het open landschap. 

 

Diversen 

Incidenteel komt, min of meer los van het bouwblokkenpatroon, op zichzelf 

staande bebouwing voor in de vorm van bijvoorbeeld scholen, gestapelde 

woonvormen of een seniorencomplex. Zeker wat betreft plaatsing en 

hoofdvorm (vaak grootschalige bebouwing met meerdere verdiepingen) 

wijkt deze sterk af van de overige woonbebouwing. 

 

Waardering 

De over het algemeen ruime opzet van de verschillende wijken wordt als 

positief ervaren. Voor de bebouwing op zich is de waardering grotendeels 

neutraal. De ruimtelijke samenhang mag door de veelal projectmatige 

aanpak als positief worden bestempeld.  

Daar waar er sprake is geweest van een individuele ontwikkeling laat die 

onderlinge samenhang plaatselijk te wensen over door het naast elkaar 

voorkomen van zeer verschillende bebouwingskarakteristieken. 

 

Beleidsintentie 

Bij de projectmatig ontwikkelde buurten zullen de per project over-

eenkomstige kenmerken worden gerespecteerd. De mogelijkheid bestaat 

om beperkt individueel af te wijken. Bij de veranderbaarheid van de 

afzonderlijke woningen zal de nadruk liggen op de samenhang met de 

omgeving en bij wijzigingen in een complex zal beoordeling plaats moeten 

vinden tegen de achtergrond van de oorspronkelijke planmatige aanpak. In 

de bestaande wijken en buurten zal veel kunnen worden afgedaan met de 

criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten, zeker wanneer 

verbouwingen worden gebaseerd op de bestaande kenmerken. 

Het toetsingskader voor grote ingrepen zoals de sloop van een aantal of 

een complex woningen en terugbouw van op de vraag afgestemde 

woningen (herstructurering) zal vooraf worden vastgelegd in een 

beeldkwaliteitplan, dat voor de duur van de ontwikkeling van het project 

deel uitmaakt van de welstandsnota. Hetzelfde zal in principe gelden voor 

de ingrijpende wijziging van grotere vrijliggende bebouwingselementen. 

 

Welstandscriteria 

 

Plaatsing 

 gebouwen staan in de rooilijn; 

 

Hoofdvorm 

 wijzigingen dienen bij projectmatig ontwikkelde buurten en wijken 

minimaal op blokniveau plaats te vinden; 

 de bestaande geleding en het onderscheid van hoofd- en bijgebouwen 

dient te worden gerespecteerd; 
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 bijgebouwen op van de weg af zichtbare plekken zullen in de stijl van 

het hoofdgebouw worden gerealiseerd. 

 

Aanzichten 

 wijzigingen dienen te worden beoordeeld in samenhang met de 

oorspronkelijke opzet. Indien gekozen wordt voor het contrast zal het 

bouwplan overtuigend moeten aantonen dat de bestaande omgeving 

desondanks wordt gerespecteerd. 

 

Opmaak 

 kleurgebruik en materialisering uiteenlopend; 

 toepassing van gedekte kleuren in de randen grenzend aan  het open 

landschap; 

 

Diversen 

 Bij (grotere) vrijliggende bebouwingselementen wordt enerzijds het 

vrijliggende karakter tot uitdrukking gebracht (plaatsing, opmaak), 

anderzijds wordt gestreefd naar een zekere harmonie met de directe 

omgeving (hoofdvorm). 
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4. In- en uitbreidingsgebieden 

Binnen de gemeente Nijefurd zijn een aantal gebieden waar grotere 

(nieuw)bouwprojecten aan de orde zijn. Voor deze gebieden moeten 

stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitplannen worden opgesteld 

die hun vertaling vinden in een (herzien) bestemmingsplan.  

 

Welstandscriteria uit beeldkwaliteitplannen 

 

Koudum Havenkwartier e.o. 

 

Voor het nieuwbouwplan Havenkwartier in Koudum zijn een 

beeldkwaliteitplan (Beeldkwaliteitkader Havenkwartier Koudum, 2010) 

en een uitwerkingsplan opgesteld. In het beeldkwaliteitplan wordt 

uitgegaan van twee beeldzones, namelijk: 

1. Het gebied langs de Havenkade, Onderweg en Beukenlaan 

(projectbouw + bestaande woningen); 

2. Het noordelijk deel langs de Beukenlaan (vrijstaande particulier 

woningen). 

Voor beide beeldzones zijn eigen welstandscriteria geformuleerd, 

het voert te ver deze volledig in deze welstandsnota over te nemen. 

Het beeldkwaliteitplan is bij de gemeente in te zien. 

 

Horsa- Burevaart Workum 

 

Voor de uitbreidingen van het bedrijventerrein Horsa en Burevaart is een 

beeldkwaliteitparagraaf opgesteld, die deel uitmaakt van de toelichting op 

het bestemmingsplan Bedrijventerrein Horsa en Burevaart. Voor het 

gebied van de uitbreidingen gelden de volgende criteria: 

 de bedrijfsgebouwen zullen hun oriëntatie hebben op de weg/straat 

waaraan ze gelegen zijn. 

 in situaties waarin bedrijven zijn gelegen in de westelijk, langs de 

provinciale weg liggende, randzone van het bedrijventerrein zal er 

sprake moeten zijn van een tweezijdige oriëntatie zodat de gebouwen 

ook een duidelijk ‘gezicht’ krijgen naar de provinciale weg. 
 de te realiseren gebouwen zullen worden voorzien van een plat dak of 

een hellend dak met een helling van 20° - 30°, of een combinatie 

daarvan. 

 de representatieve gedeelten van een bedrijf (kantoren, toonzalen, 

showrooms, e.d.) zullen aan de oriëntatiezijde(n) van de 

bedrijfsgebouwen worden ondergebracht. 

 de bedrijven dienen als zelfstandige eenheid herkenbaar te zijn. 

 bedrijfsgebouwen die zich qua schaal en maat onttrekken aan hetgeen 

qua schaal en maat gemiddeld in Workum gebruikelijk is, zullen door 

middel van hoogteverschillen, kleurstelling, materiaaltoepassing, 

verspringingen in de gevel en gevelindeling, worden geleed. 

 voor de gevels van de te realiseren bedrijfsgebouwen zullen de 

volgende materiaalsoorten mogen worden toegepast: baksteen, 

natuursteen, stucwerk, hout, vlakke of fijn geprofileerde metaalplaten 

en/of kunststofplaten en glas. Toepassing van stalen 

damwandprofielen is niet toegestaan. 

 qua kleurstelling van de gebouwen dient uitgegaan te worden van 

ingehouden, gedempte zilver- en grijstonen met kleuraccenten voor 

ondergeschikte delen van de gebouwen. 

 de te realiseren gebouwen dienen van een eenvoudige, kantige en 

moderne architectuur te zijn. 

 er moet sprake zijn van een redelijke verhouding tussen bouwmassa 

en bouwperceel c.q. het bebouwde oppervlak mag in verhouding tot 

het perceel niet exorbitant hoog of laag zijn. 

 er dient sprake te zijn van een goede breedte-hoogteverhouding van 

de gebouwen op zich en in hun onderlinge samenhang. 
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Thomashof Workum (2002) 

Voor het uitbreidingsgebied Thomashof te Workum is een afzonderlijk 

beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin op de beeldkwaliteitseisen ten 

aanzien van de verschillende woongebieden wordt ingegaan.  

 

In het beeldkwaliteitplan zijn verschillende beeldzones opgenomen. De zes 

beeldzones zijn: 

1. Wonen aan de laan; 

2. Wonen aan de terp; 

3. Wonen langs de waterrand; 

4. Wonen in de stadsrand; 

5. Wonen langs de groene rand; 

6. De restgebieden. 

 

In verband met de grote hoeveelheid specifieke criteria voert het te ver de 

criteria van de beeldzones in deze welstandsnota over te nemen. Het 

beeldkwaliteitplan is bij de gemeente in te zien. 

 

Bedrijventerrein De Poel Koudum (2006) 

Voor het bedrijventerrein De Poel in Koudum is een afzonderlijk 

beeldkwaliteitplan opgesteld dat als onderdeel van het bestemmingplan 

voor het bedrijventerrein is opgenomen.  

Het beeldkwaliteitplan vormt onderdeel van deze welstandsnota en bevat 

een aantal specifieke welstands- en beeldkwaliteitsbepalingen voor het 

(toen nog) te ontwikkelen bedrijventerrein “De Poel”. Het beeldkwaliteitplan 
gaat in eerste instantie in op de landschappelijke inpassing van het terrein. 

Vervolgens wordt ingegaan op de bebouwing op het bedrijventerrein, 

waarbij gekeken word naar de situering, maat, schaal, vormgeving, 

materiaaltoepassing en architectuur van de bedrijfsgebouwen. Tot slot 

worden criteria gegeven ten behoeve van het gebruik en de inrichting van 

de niet-bebouwde delen van het bedrijventerrein.  

De criteria zijn opgenomen in het beeldkwaliteitplan en zijn in te zien bij de 

gemeente.  

 

Centrumplan Koudum (2002)  

Voor het centrum van Koudum is een beeldambitieplan opgesteld. Het 

Centrumplan geeft een verdere uitwerking van het beeldambitieplan en 

zoomt daarbij in op concrete maatregelen voor verkeerscirculatie, parkeren 

/ landen, lossen / parkeerregiem en herinrichting van de volgende 

deelgebieden: 

1. Tjalke v.d. Walstraat en parkeerplaats Tjalke v.d. Walstraat; 

2. Hoofdstraat en Verlengde Hoofdstraat; 

3. Parkeerplaats Singel en supermarkt (hoek Smidswei / Hoogstraat); 

4. Gebied rond de kerk; 

5. Het terrein Pries aan de Smitswei. 

 

Tot slot wordt in het Centrumplan ingegaan op de vervolgwerkzaamheden 

en fasering.  

 

Vanwege de grote hoeveelheid uitgangspunten voor de herinrichting 

worden deze niet overgenomen in deze welstandsnota. Het Centrumplan 

is in te zien bij de gemeente. 
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5. Jachthavens, campings, sportfaciliteiten en horeca 

Gebiedsbeschrijving 

In Nijefurd liggen verschillende jachthavens, campings, sportterreinen en 

horecavoorzieningen van verschillend formaat. Daarbij is er ook sprake 

van kleinschalige ontwikkelingen, zoals kamperen bij de boer. Dergelijke 

terreinen worden veelal omrand met hoog opgaand groen dat het zicht op 

de ruimte en bebouwing veelal ontneemt. Op de terreinen staan ten 

behoeve van de sport- en recreatieve functie voornamelijk voorzieningen 

(horeca, zwembad, receptie, kantines, douche- en toiletvoorzieningen etc.) 

waarbij de bebouwing doorgaans vrijstaand en eenvoudig qua hoofdvorm 

is. Op een aantal locaties is de bebouwing grootschaliger en bestaan de 

gebouwen uit meerdere bouwlagen. 

De gevels zijn opgebouwd uit baksteen en/of hout en kennen een 

eenvoudige detaillering. Het kleurgebruik is terughoudend. De 

boerencampings in het gebied hebben een open karakter.  

 

Waardering 

De combinatie van lage bebouwing en open ruimtes in een groene setting 

is het belangrijkste kenmerk. De bebouwing heeft ondanks de soms grote 

hoofdvorm, een eenvoudige uitstraling. De dynamiek zal zich met name 

beperken tot (kleinschalige) aanpassingen en (gevel)vernieuwing. 

 

Beleidsintentie 

Inzet voor het welstandsbeleid is het behoud van het basiskarakter van het 

terrein met functionele vormgeving en een losse bebouwingsstructuur. 

Aandachtspunt is de recreatieve functie van de bebouwing af te stemmen 

op het omringende landschappelijke karakter. 

 
 
 
 
 
Bebouwing bij 
sportvelden. 

 
 
 
 
 
Galamadammen. 

 
 
 
 
Functionele 
bebouwing bij een 
jachthaven van 
Hindeloopen. 
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Welstandscriteria 

De criteria richten zich met name op onopvallende functionele bebouwing 

welke is ingepast in de (groene) omgeving. Bouwactiviteiten in deze 

gebieden dienen te worden beoordeeld aan de hand van het volgende 

toetsingskader: 

 

Plaatsing 

 de positie en oriëntatie dient zich te voegen in de groene omgeving. 

Indien er sprake is van aanvullende nieuwbouw zal deze opgenomen 

worden in een clustering en dient het bouwwerk zich te voegen naar 

het bestaande hoofdgebouw; 

 indien sanitaire voorzieningen op een camping bij de boer worden 

geplaatst dan bij voorkeur in bestaande gebouwen en wanneer dit niet 

mogelijk is onder de voorwaarde dat er sprake is van clustering en dat 

er sprake is van afstemming op het agrarische karakter.  

 

Hoofdvorm  

 het gebouw heeft een eenvoudige hoofdvorm; 

 

Aanzichten en opmaak 

 detaillering is eenvoudig maar zorgvuldig; 

 materiaal en kleurgebruik passend in de omgeving;  

 De kleuren zijn ingehouden en gedekt. 
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 Objectgerichte criteria verkoopwagens 

 

Beschrijving 

Op een aantal plaatsen in Stavoren bevinden zich kramen in de vorm van 

een kar, van waaruit vis, patat en ijs, e.d. wordt verkocht. In Stavoren 

betreft het 2 kramen op verschillende locaties, een bij de nieuwe sluis en 

een bij de oude sluis. Deze staan solitair, maar zijn onderling verwant in 

vorm, materiaal, kleur en geleding. 

 

Het zijn kramen met een eenvoudige hoofdvorm, afgewerkt met kunststof 

plaatmateriaal, voorzien van een plat dak, en bedekt met kunststof 

dakplaat. 

 

Waardering 

Het bestaande beeld, kan op hoofdlijnen positief worden gewaardeerd. 

Door de onderlinge verwantschap van de kramen en hun bescheiden 

afmetingen zijn het herkenbare verkooppunten voor vis, patat en ijs, e.d.. 

 

Beleidsintentie 

Het beleid is gericht op het tot stand brengen en in stand houden van een 

zekere uniformiteit wat betreft de uiterlijke verschijningsvorm van de 

kramen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavoren, oude sluis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavoren, nieuwe sluis    
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Welstandscriteria 

 

Plaatsing 

- De gebouwtjes zijn geplaatst direct of in de nabijheid van de haven of 

het strand of bus/trein station . 

 

Hoofdvorm 

- De gebouwtjes hebben een enkelvoudige kantige hoofdvorm met een 

plat dak of schilddak. 

- De gebouwtjes zijn bescheiden van afmeting. 

 

Aanzichten en Opmaak 

- Algemeen: het kleurgebruik en de materialisering sluiten aan bij de 

hierboven genoemde bestaande onderlinge verwantschap van de 

kramen; 

- Overwegend lichte en terughoudende kleuren, met ondergeschikte 

kleuraccenten 

- De kramen zijn afgewerkt met kunststof plaatmateriaal en bedekt met 

kunststof dakplaat.  

 

Overig  

- De toepassing van reclame-uitingen is terughoudend zowel in aard als 

omvang; 

- Als richtlijn voor straatmeubilair/ terrassen geldt dat eenheid en 

eenvoud het straatbeeld doorgaans ten goede komt, evenals 

kleurgebruik dat weinig aandacht trekt.  
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1. Recreatiewoningen  

 

Gebiedsbeschrijving 

 

Ruimte 

De gemeente kent verschillende terreinen die onder andere door hun 

ligging ontwikkeld zijn voor verblijfsrecreatieve doeleinden. De projectmatig 

voor recreatiewoningen ontwikkelde gebieden zijn vrijwel altijd autonoom 

en in zichzelf gekeerd. Van een ruimtelijke samenhang met bestaande 

bebouwingspatronen in de directe nabijheid is veelal geen sprake. Bij 

sommige projecten is er sprake van een zekere mate van landschappelijke 

integratie door “het wonen aan het water”.  
Dit is echter sterk afhankelijk van de gekozen bebouwingspatronen en het 

reageren op de bestaande landschappelijke gegevens. 

 

Plaatsing 

De terreinen zijn vaak systematisch ingedeeld met een goede ontsluiting 

voor de auto over land en de boot via het water. Plaatsing van de 

woningen is individueel en vrij in de ruimte of gestructureerd in patronen. 

In een beperkt aantal gevallen komen geschakelde woningen voor. 

 

Hoofdvorm 

De verschillende terreinen hebben elk hun eigen signatuur. Alles tezamen 

is er sprake van een breed scala aan vormen en afmetingen. Dit varieert 

van kleine woningen met een beperkt grondvlak in één bouwlaag met kap 

tot forse villa’s in twee bouwlagen met kap, waarbij zelfs de mogelijkheid 
bestaat om de onderste laag als schiphuis te benutten (sail-in-woningen). 

Het komt eveneens voor dat er op één terrein verschillende projecten met 

ten opzichte van elkaar afwijkende hoofdvormen zijn ontwikkeld. 

 
 

  
 
 
 
Projectmatig 
gebouwde 
recreatiewoningen
. 

 
 
 
 
Recreatiewoninge
n in een cluster 
gesitueerd. 

 
 
 
 
 
Recreatie (Sail-
in)-woningen aan 
het water. 
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Aanzichten en opmaak 

De veelheid aan woningtypes vertaalt zich ook naar kleuren, mate-

riaalkeuzen en gevelbeelden. Voor de wanden en muren is er baksteen 

toegepast maar ook hout en pleisterwerk komen voor. Naast 

baksteenkleuren zijn er ook veel woningen met lichtgekleurde 

gevelvlakken. De laatste categorie is plaatselijk goed zichtbaar in het 

landschap en met name vanaf het water. 

 

Waardering 

In het algemeen zijn de bestaande bebouwingskenmerken een neutraal 

gegeven behalve in die gevallen waarbij materiaalkeuzes in combinatie 

met kleuren een negatieve invloed hebben op de landschappelijke 

inpassing. 

 

Beleidsintentie 

Het beleid is in het algemeen gericht op het bereiken van optimale 

mogelijkheden voor het functioneren van de bestaande terreinen met 

recreatiewoningen. Het ruimtelijke beeld zal echter zodanig moeten zijn 

dat er sprake is van een zo goed mogelijke inpassing in het landschap. 

Hierbij is zowel de beleving vanaf het water als vanaf de landzijde van 

groot belang. 

Vastgesteld kan worden dat de projectmatige ontwikkeling geleid heeft tot 

een hoge mate van ruimtelijke samenhang. Aanvragen om 

omgevingsvergunning voor wijziging aanpassing en toevoegingen zullen 

daarvan steeds worden beoordeeld tegen de achtergrond van de complex-

matige samenhang van het geheel. 

 

Welstandscriteria 

Bij vervanging verbouwing of nieuwbouw van individuele gebouwen op 

terreinen die bestemd zijn voor recreatiewoningen gelden de volgende 

welstandscriteria. 

 

Plaatsing 

 gebouwen zullen voldoen aan datgene wat daarover in de regels van 

het geldende bestemminsgplan is bepaald. 

 de gebouwen zullen gericht zijn op de weg en voor zover gelegen aan 

water eveneens gericht op dit water. 

 

Hoofdvorm 

 per terrein is er één hoofdmassa. 

 gebouwen zijn vrijstaand en hebben een enkelvoudige en kantige 

hoofdvorm (afgezien van een enkel project waar schilddaken of 

wolfseinden zijn toegepast). 

 bijgebouwen zijn ondergeschikt en maken deel uit van de totale 

compositie van het gebouw of van het complex. 

 aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt en vormgegeven als toegevoegd 

element of opgenomen in de hoofdmassa. 

 

Aanzichten en opmaak 

 kozijnen, daklijsten, regenpijpen, e.d. zijn zorgvuldig gedetailleerd. 

 accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van 

functies. 

 wijzigingen en toevoegingen in stijl maat en schaal goed afstemmen 

op het hoofdvolume. 

 gevels bestaan uit bakstenen of hout. 

 kleurgebruik is aangepast aan het landelijk gebied.  

 felgekleurde gevelvlakken of de toepassing van veel wit en andere 

zeer lichte kleuren is niet toegestaan.  

 

Algemeen 

 beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning zal plaatsvinden 

met in achtneming van de complexmatige samenhang van het 

betreffende project. 
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2. Lintbebouwing  

Gebiedsbeschrijving 

 

Ruimte 

Lintbebouwing is in de loop van de tijd ontstaan langs een aantal 

ontsluitingswegen, veelal invalswegen rond enkele dorpskernen. Het 

betreft de dorpen It Heidenskip (geheel lintdorp), Koudum (Ooste, 

Bovenweg, Nieuweweg en verschillende wegen rondom de oude kern) en 

Hemelum (Hegewei, Nijbuorren, De Maren). Kenmerkend is de enkele “rij” 
van individuele bebouwing langs de weg. De variatie in de bebouwing 

hangt samen met de aanwezigheid van diverse functies. Bedrijvigheid (van 

oudsher met name agrarisch) en woningen komen gemengd voor, waarbij 

de woonbebouwing overheerst. De ouderdom van de bebouwing varieert 

van begin tot eind vorige eeuw. 

 

Plaatsing 

De bebouwing in de linten staat over het algemeen in een rooilijn of binnen 

een marge ten opzichte van de weg. Het bebouwingsbeeld is halfopen en 

wordt meer open naarmate de afstand tot de ‘kern’ groter wordt. De 
richting van de bebouwing varieert (evenwijdig aan of dwars op de weg), 

waarbij de richting haaks op de weg overheerst. 

 

Hoofdvorm 

De afzonderlijke gebouwen kennen overwegend een hoofdvorm van één 

bouwlaag met kap, een enkelvoudige massaopbouw en een relatieve 

omvang van klein tot middelgroot. Incidenteel komen grote bouwvolumes 

voor (boerderijen). Over het algemeen komen met name zadeldaken en in 

mindere mate schilddaken en mansardekappen voor. 

 

 

 

 
 
 
 
Lintbebouwing in 
Koudum. 

 
 
 
 
Lintbebouwing in 
Koudum. 

 
 
 
 
Lintbebouwing in 
It Heidenskip. 
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De vormbehandeling is daarmee kantig of vloeiend. Aanwezige aan- en 

uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa. 

 

Aanzichten 

Gebouwen in het lint zijn op de weg georiënteerd en kennen over het 

algemeen een evenwichtige geleding. In enkele gevallen is sprake van een 

horizontale geleding (gootlijsten). De compositie is overwegend 

traditioneel. 

 

Opmaak 

Gebouwen zijn opgetrokken uit baksteen en voorzien van (gebakken) 

pannen op de daken. De kleurtoon is midden tot donker, waarbij 

aardkleuren (rood/bruin) voor de steen overheersen. Incidenteel komen 

witte gevels voor. De daken variëren in kleur tussen rood en zwart. De 

detaillering is meestal sober, vooral de oudere woningen zijn vaak rijker 

gedetailleerd met o.a. gootlijsten. 

 

Waardering 

De hierboven genoemde bijzonderheden per kern worden over het 

algemeen positief gewaardeerd, mede door het aandeel historische 

bebouwing (eind negentiende, begin twintigste eeuw) en door de 

aanwezige samenhang tussen de bebouwing en het omringende open 

landschap (dit gaat niet op voor de meeste linten in Koudum). De 

individuele karakteristieken van de panden zijn van groot belang. Het 

betreft hier met name de gevelindelingen, de kapvorm en de diverse 

detailleringen. 

 

Beleidsintentie 

Het beleid is in het algemeen gericht op de instandhouding van het 

ruimtelijk beeld in bebouwingslinten.  

De implicatie van dit beleid is dat de aanwezige bebouwingskenmerken 

moeten worden gerespecteerd, met behoud van karakteristieke 

elementen. 
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Welstandscriteria 

 

Plaatsing 

 gebouwen staan in de rooilijn of binnen een bepaalde marge ten 

opzichte van de weg; 

 er is sprake van vrijstaande bebouwing; 

 

Hoofdvorm 

 gebouwen bestaan uit één bouwlaag met kap; 

 individuele gebouwen hebben een enkelvoudige massaopbouw; 

 de relatieve omvang van gebouwen is klein tot middelgroot, incidenteel 

groot; 

 aan- uitbouwen zijn ondergeschikt. 

 

Aanzichten 

 bebouwing is gericht op de openbare weg; 

 de gevelindeling kent een traditionele compositie door verticale 

gevelopeningen.  

 

Opmaak 

 panden zijn in baksteen opgetrokken 

 daken van gebouwen zijn voorzien van niet geglazuurde gebakken 

dakpannen, met uitzondering van enkele vooreinden van boerderijen 

waar de pannen nog wel eens geglazuurd zijn;  

 er wordt gebruik gemaakt van gedekte kleuren (aardkleuren) voor de 

steen en zwart of rood voor de pan;  

 bij boerderijen die zijn gesitueerd in een kern en/ of opgenomen in 

lintbebouwing worden geen dakpanplaten toegestaan. 
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3.  Industriegebieden, havens en bedrijventerrein  

Gebiedsbeschrijving 

 

Ruimte 

In Nijefurd komen verschillende typen bedrijventerrein van verschillende 

omvang voor. Qua functie kan een onderscheid worden gemaakt in 

gebruikelijke bedrijventerreinen, soms in combinatie met een woonfunctie, 

en in bijzondere bedrijventerreinen, met als kenmerk dat de bedrijvigheid 

een relatie met het water heeft (o.a. Warns, Workum en Koudum). Tevens 

is er een onderscheid te maken tussen oudere en recentere 

bedrijventerreinen. Een tweetal terreinen (in Stavoren en Workum) heeft 

door de aard en/of schaal een industrieachtig karakter met grotere 

bouwvormen. 

 

Plaatsing 

De meeste terreinen hebben als gevolg van de redelijk brede straat-

profielen soms aan weerszijden groenzones en/of parkeerstroken een ruim 

en overzichtelijk karakter. Dit ruimtelijke effect wordt nog eens versterkt 

door de losse bebouwingsstructuur en de individuele bedrijfspanden die 

meestal enkele meters vanaf de weg en/of  het water zijn gesitueerd. De 

onderlinge plaatsing van de bedrijfsgebouwen is in het algemeen 

wisselend; plaatselijk staan gebouwen in een strakke rooilijn, maar in 

sommige gevallen is er ook sprake van een wisselende rooilijn. De 

gebouwen zijn met de voorgevel haaks op de openbare weg c.q. het water 

geplaatst. 

 

 

 
 
 
Bedrijfspanden in 
Workum met 
eenvoudige 
hoofdvorm. 

 
 
De 
representatieve 
ruimte van een 
bedrijfspand 
wordt vaak 
onderscheiden 
door steenachtig 
materiaal en glas. 

 
 
 
 
Het kleurgebruik 
is meestal in 
groen-, blauw- en 
grijstinten.  
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Hoofdvorm 

De afzonderlijke bedrijfsgebouwen beslaan gezamenlijk een breed 

spectrum van afmetingen. In het algemeenheid hebben de bedrijfspanden 

een eenvoudige hoofdvorm en zijn wat betreft het ontwerp sterk op de 

functie gericht. De bedrijfspanden bestaan uit één laag met kap (zadeldak) 

of twee lagen (plat of met kap, met wisselende dakhelling). De bebouwing 

op het Horsaterrein in Workum en ook de bebouwing aan de Spoorhaven 

in Stavoren heeft een grootschaliger karakter. Bedrijfswoningen hebben 

een bescheiden vorm en omvang.  

 

Aanzichten en opmaak 

De gevelindeling is per bedrijfspand verschillend, maar wordt meestal 

gekenmerkt door een horizontale indeling. De bedrijfspanden hebben (met 

name aan de zij- en achterkant) vaak een dicht karakter. Representatieve 

ruimten (kantoren, showrooms) hebben een open karakter en zijn evenals 

de entrees op de straat gericht. Bij bedrijven die op het water zijn 

georiënteerd, is de representatieve ruimte ook wel op het water gericht. 

 

Het hoofdmateriaal van de bedrijfspanden en loodsen is voor zowel de 

onderbouw als de kap eenvoudig (plaatmateriaal, geprofileerde plaat). De 

representatieve ruimten worden vaker onderscheiden door steenachtig 

materiaal (metselwerk), hout en glas, en in mindere mate ook 

plaatmateriaal. De bedrijfswoningen zijn opgebouwd uit metselwerk, soms 

gecombineerd met houten gevelelementen. 

 

Het kleurgebruik is meestal in groen-,blauw- en grijstinten. De be-

drijfswoningen zijn meestal in aardetinten uitgevoerd.  

De bedrijfswoningen kennen een traditionele detaillering en een 

terughoudend materiaal- en kleurgebruik.  

 

Waardering 

In het algemeen zijn de bestaande bebouwingskenmerken een neutraal 

gegeven 

 

Beleidsintentie  

Het beleid is gericht op het behoud en daar waar mogelijk verbetering van 

de basiskwaliteit van de bedrijventerreinen. Voorafgaand aan de 

ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein dient een beeldkwaliteitplan te 

worden opgesteld. Dit plan zal deel uitmaken van de welstandsnota.  

Bij vernieuwing of aanpassing van de bebouwing zal aangesloten dienen 

te worden bij het karakter van het hoofdgebouw en de omgeving. Indien 

het hierbij gaat om voor- en/of zijgevels aan een openbare weg c.q. 

zichtlocaties zullen de aanpassingen een representatief karakter moeten 

hebben.  

 

Welstandscriteria 

 

Ruimte 

Een bouwplan moet leiden tot een gebouw dat zorgvuldig en vakkundig is 

vormgegeven en dat wat betreft het uiterlijk past binnen het totaalbeeld 

van het bedrijventerrein waarin het wordt gerealiseerd. Na realisering moet 

er sprake zijn van een positieve bijdrage aan dit totaalbeeld dat 

gekenmerkt wordt door: 

 een functionele samenhang tussen openbare ruimte en bebouwing. 

 

Plaatsing 

Voor zover het bestemmingsplan ruimte biedt voor een keuze van de 

precieze plek waar gebouwd wordt, dan wel indien een bestemmingsplan 

hierin niet voorziet, zal er sprake moeten zijn van een logische en 

functioneel bepaalde situering van gebouwen. 
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Hoofdvorm 

Voor de  hoofdvorm van gebouwen geldt dat er sprake is van: 

 een grote mate van afwisseling van maat en schaal;  

 meestal 1 laag met kap, incidenteel twee lagen met kap. Ook plat 

afgedekt komt voor, terwijl de bouwlaaghoogte sterk varieert; 

 voor sommige terreinen zijn in het bestemmingsplan afwijkende maten 

aangegeven; 

 hallen en loodsen hebben een eenvoudige hoofdvorm; 

 de kapvorm is veelal een zadelkap, met variëteit in dakhelling. 

 

Aanzicht  

 accenten en geledingen van functies; 

 blinde wanden niet aan straatzijde; 

 publieke en representatieve delen zijn in de vormgeving herkenbaar. 

 

Opmaak 

 de bebouwing die vanuit het buitengebied zichtbaar is, gaat qua in 

kleur en materiaalgebruik min of meer op in het landelijke karakter van 

dat buitengebied; 

 detaillering/ accentuering ten behoeve van het onderscheiden van 

functies is gewenst. 

 

Aanvullende criteria watergebonden terreinen 

 

Bij bebouwing (of delen daarvan) die vanaf het water zichtbaar is, ligt de 

uiterlijke verschijningsvorm gevoeliger dan bij bebouwing op reguliere 

bedrijventerreinen. De vormgeving van dergelijke bebouwing behoeft dan 

ook extra aandacht. Gezien de ligging aan het water is een bepaalde mate 

van representativiteit gewenst die behaald kan worden door: 

 aan de waterzijde geen blinde muren te situeren 

 de representatieve ruimten c.q. raam- en/of ingangspartijen te situeren 

aan de waterzijde 

 de nodige aandacht te besteden aan de vormgeving van: 

- dak- en gootlijsten 

- gevelindeling 

- toegangspartijen 

- kleurgebruik en materiaalgebruik: terughoudende uitstraling en 

goed ingepast in het landschap.  

 
Aanvullende criteria representatieve zones 

 

Voor bedrijventerreinen waarbij een representatieve zone is aangewezen 

geldt dat de bebouwing een zekere allure moet hebben. Voor deze zones 

gelden behalve de hiervoor genoemde criteria tevens de volgende criteria: 

 de voorkant of de ontsluitingszijde is naar de belangrijkste openbare 

ruimte gericht. 

 onbebouwde ruimte aan de voorzijde inrichten met laagblijvend groen, 

extra aandacht voor inrichting o.a. de parkeerfunctie 

 de architectuur van de bedrijfspanden dient de functie van de 

bebouwing en de kwaliteit van de omgeving te ondersteunen. 

 

Aanvullende criteria Bedrijventerrein Horsa en Burevaart 

 

Voor de uitbreidingen van het bedrijventerrein Horsa en Burevaart is een 

beeldkwaliteitparagraaf opgesteld, die deel uitmaakt van de toelichting op 

het bestemmingsplan Bedrijventerrein Horsa en Burevaart. In paragraaf 5 

worden deze criteria beschreven. 
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4. Buitengebied 

Gebiedsbeschrijving 

 

Ruimte 

In de gemeente Nijefurd komen drie grote landschappelijke eenheden 

voor, te weten het kleilandschap, het veenlandschap en het 

stuwwallandschap. Elk landschapstype beschikt over eigen kenmerken ten 

aanzien van het verkavelingpatroon en het bebouwingspatroon. Het 

bebouwingsbeeld bestaat met name uit verspreid liggende bebouwing die 

met name is gerelateerd aan de agrarische functie van het gebied. Ook is 

de bebouwing plaatselijk aan een recreatieve functie gekoppeld. In het 

doorgaans open gebied, komen met name op de bewoonde ruggen lint- 

en/of clustervormige verdichtingen voor.  

 

Plaatsing 

Ten aanzien van de plaatsing geldt als algemeen kenmerk dat de 

bebouwing verspreid aan de doorgaande, plaatselijk doodlopende, 

plattelandswegen is gesitueerd. De onderlinge afstand tussen de 

hoofdgebouwen varieert, maar is in het algemeen vrij groot. Plaatselijk zijn 

de hoofdgebouwen dichter op elkaar gesitueerd. De hoofdgebouwen zijn 

met de voorgevel parallel of haaks op de weg of verkavelingstructuur 

georiënteerd.  

 

Hoofdvorm 

De hoofdvorm van de bebouwing in het buitengebied varieert. Zo komen er 

veel traditionele boerderijen en arbeiderswoningen (al dan niet in 

combinatie met moderne bijgebouwen) voor, maar ook recent gebouwde 

agrarische bedrijven en woonhuizen. De traditionele boerderijen zijn 

doorgaans van het type stelp of kop-hals-romp. De hoofdgebouwen 

bestaan uit een woon- en een bedrijfsgedeelte, waarbij er sprake is van 1 

bouwlaag met een kap. Bij het kop-hals-romp type is het woongedeelte 

apart voor de schuur geplaatst. In het geval van een stelp zijn woon- en 

bed
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Verspreid liggende 
boerderijen in het 
open landschap. 

 
 
 
 
Bijgebouwen 
staan meestal los 
van het 
hoofdgebouw. 

 
 
 
Recent gebouwde 
woning in het 
buitengebied, 
bestaande uit 1 
laag met kap. 
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De hoofdvorm van de boerderijen heeft een kantig karakter. De agrarische 

bijgebouwen (schuren, loodsen) staan meestal los van het hoofdgebouw 

en vormen samen met het hoofdgebouw, erfbeplanting en erfscheiding 

over het algemeen een samenhangend geheel.  

 

De verspreid liggende individuele woonhuizen zijn meestal vrijstaand en 

hebben een eenvoudige, kantige hoofdvorm bestaande uit 1 of 2 

bouwlagen met een zadel- of schilddak. De afzonderlijke woningen kennen 

een kleine tot middelgrote omvang. Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan 

het hoofdgebouw en kennen een eenvoudige vorm.  

 

Aanzichten 

Het hoofdaccent van de gevelindeling van de boerderijen is merendeels 

verticaal. Van de individuele bebouwing is de gevelindeling onbepaald. De 

vorm van de open en gesloten vlakken, de maatvoeringen en de 

verhoudingen zijn doorgaans traditioneel.  

 

Opmaak 

In het algemeen hebben de boerderijen een steenachtig karakter. Het 

kleurgebruik is gevarieerd, maar traditioneel. De kappen van de 

boerderijen zijn doorgaans met gebakken dakpannen bedekt. De 

detaillering van de boerderijen is traditioneel. De uilenborden vormen op 

boerderijen een karakteristiek detail. Ten aanzien van dakpanplaten op 

boerderijen wordt verwezen naar de objectgerichte criteria.  

 

De individuele woonbebouwing is eenvoudig, maar zorgvuldig gede-

tailleerd. De woningen zijn grotendeels uit steen opgebouwd. De hellende 

kappen zijn van (gebakken) pannen voorzien. De kleuren zijn gedekt. 

 

De recente bijgebouwen zijn vaak ook in damwandprofiel uitgevoerd en 

zijn voorzien van een gedekte kleur (groen, grijs), waardoor de gebouwen 

goed in het landschap worden opgenomen.  

 

Waardering 

Het open landschap met daarin de accenten en plaatselijk linten van 

boerderijen met bijbehorende erfbebouwing en -beplanting wordt positief 

gewaardeerd.  

 

Beleidsintentie 

In de lijn van landelijke ontwikkelingen in de agrarische sector wordt ook in 

Nijefurd verwacht dat het aantal agrarische bedrijven in de toekomst 

verder zal afnemen en dat de woonfunctie als gevolg van 

functieverandering in het buitengebied waarschijnlijk zal toenemen. Met 

het oog op deze ontwikkeling is het welstandsbeleid gericht op het zoveel 

mogelijk handhaven van het karakteristieke bebouwingsbeeld van het 

buitengebied.  

In het geval van verbouwing, wijziging of uitbreiding van traditionele 

boerderijen, zullen de bestaande bebouwingskarakteristieken van het 

betreffende pand worden gerespecteerd. 

Bij verbouwing, wijziging of uitbreiding van een bestaand woonhuis zal 

aangesloten worden op de hoofdvorm, het aanzicht en de opmaak van het 

hoofdgebouw. 

 

Indien een bestaand pand wordt afgebroken en hiervoor in de plaats een 

nieuwe boerderij of een nieuw woonhuis wordt gebouwd, geldt dat het 

bestaande bebouwings- en omgevingsbeeld dient te worden 

gerespecteerd.  
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Welstandscriteria 

Bouwactiviteiten die betrekking hebben op niet-agrarische bebouwing 

dienen te voldoen aan de volgende criteria: 

 

Plaatsing 

 de gebouwen zijn bij voorkeur parallel aan de weg gesitueerd. Indien 

er op een perceel nieuwe bouwwerken worden gerealiseerd moet 

worden aangesloten bij de oriëntatie van de op het perceel aanwezige 

bebouwing; 

 de onderlinge afstand tussen de hoofdgebouwen is groot. 

 

Hoofdvorm 

 woonhuizen zijn vrijstaand; 

 woonhuizen hebben een eenvoudige, kantige hoofdvorm bestaande uit 

1 bouwlaag met een zadel- of schilddak; 

 woonhuizen zijn klein tot middelgroot van omvang; 

 aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn onderschikt aan het 

hoofdgebouw en kennen een eenvoudige vorm. 

 

Aanzichten 

 de woonfunctie is in hoofdzaak naar de weg gekeerd; 

 de vorm van de open en gesloten vlakken, de maatvoeringen en de 

verhoudingen zijn traditioneel. 

 

Opmaak 

 gebouwen hebben een steenachtig karakter 

 kleuren zijn gedekt 

 woonhuizen hebben een eenvoudige detaillering 

 daken zijn voorzien van gebakken ongeglazuurde pannen (soms riet) 

of geprofileerde dakpanplaten (zie bijlagen) 

 indien er gebruik wordt gemaakt van windbreekgaas of doek moet 

deze qua kleurstelling passen bij de bestaande bebouwing. 

Ten aanzien van bouwactiviteiten die betrekking hebben op agrarische 

bebouwing zijn op de volgende pagina’s criteria opgenomen ten aanzien 
van de specifieke agrarische bebouwing. 
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Objectgerichte criteria Kop- (hals)-rompboerderij 

 
Ruimte 

 Agrarisch gebied           RI 

 Kop-(hals)-rompboerderij          HR 

 Markant object in (open) landschap         HR 

 Globaal 1850 –1950          RI 

 
Plaatsing 

 Op zich zelfstaand van belendende functionele bebouwingscluster      HR 

 Solitair woon- / werkgebouw binnen samenhangende functionele cluster      HR 

 Woongedeelte aan de zijde van de  openbare (water-) weg ; bedrijfsdeel naar het  bijbehorende land geplaatst RI 

 De richting loodrecht op de openbare  (water-) weg, evenwijdig met verkavelingstructuur    RI 

 
Hoofdvorm 

 Hoge goot, steil zadeldak voor de kop; lage goten voor hals en romp, hoog steil schilddak voor romp   HR  

 Samenstel van enkelvoudige bouwmassa’s, rechthoekige overwegend symmetrische grondvormen   HR 

 Forse maatvoering           RI 

 In elkaar vloeiende hoofdvormen met hoofdzakelijk kantige belijning      HR 

 Aan – en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn ondergeschikt en / of kennen een bijzondere vormgeving RI 

 
Aanzichten 

 De kop kent een duidelijke gerichtheid op de openbare (water-) weg      HR 

 Evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen in de kop en hals en horizontale accenten (goten, lijsten, plinten)  

 Gebouwen kennen een traditionele gevelcompositie       RI 

 Gevel- en dakvlakken van het schuurdeel hebben een gesloten karakter (kleine openingen)    

    RI 

 
Opmaak 

 Materiaal gevels: baksteen; materiaal daken: gebakken pannen, de romp ook wel riet  

De duurzaamheid/ uitstraling van de toegepaste materialen neemt af van kop naar romp          IV 

 Kleur gevels rood, de hals / romp ook wel geel;  

 kleur daken: kop: zwart/donkerblauw;    hals: zwart / rood;    romp:zwart tot rood, riet          RI 

 Gedekte traditionele kleuren          RI 



 blz 39 

 

 

 Buro Vijn B.V. 

 Kop kent versieringen ter plaatse van. specifieke metselverbanden, boeiborden, luiken;   

hals en romp ontberen ornamentiek m.u.v. uilenbord     
   RI 

 
Overig 

 Aandacht voor de inrichting en beplanting van het erf 

 
Legenda:  
HR : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie 
RI  :  het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling 
IV :   het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
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Objectgerichte criteria Stelpboerderij 

 
Ruimte 

 Agrarisch gebied       RI 

 Stelpboerderij       HR 

 Markant object in (open) landschap       HR 

 Globaal 1850 –1950       RI 

 
Plaatsing 

 Op zich zelfstaand van belendende functionele bebouwingscluster      HR 

 Solitair woon- /werkgebouw binnen samenhangende functionele cluster     HR 

 Woongedeelte aan de zijde van de openbare (water-) weg; bedrijfsdeel naar bijbehorende land geplaatst  RI 

 De richting loodrecht op de openbare (water-) weg, evenwijdig met de verkavelingstructuur   RI  

 
Hoofdvorm 

 Lage goot, hoog steil schilddak; voorgevel hoger dan de overige gevels,     HR  

 Enkelvoudige bouwmassa, rechthoekige grondvorm, symmetrisch geplaatste dakkapel(len aan voorzijde  HR 

 Forse maatvoering       RI 

 Heldere vloeiende hoofdvorm met kantige belijning       HR 

 Aan – en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn ondergeschikt en /  of kennen een bijzondere vormgeving RI 

 
Aanzichten 

 De kop kent een duidelijke gerichtheid op de openbare (water-) weg      HR 

 Evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (goten, lijsten, plinten)    

 Gebouwen kennen een traditionele gevelcompositie       RI 

 Gevel- en dakvlakken van het schuurdeel hebben een gesloten karakter (kleine openingen)   Ri 

 
Opmaak 

 Materiaal gevels: baksteen; materiaal daken: gebakken pannen, en/of (deels)  riet  

De duurzaamheid/ uitstraling van de toegepaste materialen neemt af van voorzijde  naar achterzijde   IV 

 Kleur gevels rood, zijgevels rood en geel;  

kleur daken: voordakvlak: zwart / donkerblauw /  rood;  zij- en achterdakvlak : (deels) zwart, rood,  riet  RI 

 Gedekte traditionele kleuren       RI 

 Voorgevel kent versieringen als  specifieke metselverbanden, boeiborden,  dakkapellen,  luiken;  

schuurdeel  ontbeert ornamentiek m.u.v. uilenbord       RI 
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Overig 

 Aandacht voor de inrichting en beplanting van het erf 

 
 
 
 
Legenda:  
HR: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie 
RI:   het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling 
IV: het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
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Objectgerichte criteria Agrarische Nieuwbouw: Woning / Bedrijfsgebouwen 

 
Ruimte 

 Agrarisch gebied     

      RI 

 Samenhangend complex       HR 

 Markant object(en) in (open) landschapstructuur       HR 

 Globaal 1950 - heden       RI 

 
Plaatsing 

 Op zich zelfstaand van belendende functionele bebouwingscluster      HR 

 Solitaire  woning /  werkgebouwen binnen samenhangende functionele cluster     HR 

 Woongedeelte aan de zijde van de openbare (water-) weg; bedrijfsgebouwen achter de woning gesitueerd  RI 

 De richting doorgaans loodrecht op de openbare  (water-) weg, evenwijdig met verkavelingstructuur   RI 

 
Hoofdvorm 

 Woning rijzig t.o.v. de bedrijfsgebouwen, kappen van woning en bedrijfsgebouwen domineren;  

dakhellingen woning gelijk of steiler dan die van bedrijfsgebouwen ; dakhelling bedrijfsgebouwen  > 25º  HR  

 (Samenstel van) enkelvoudige bouwmassa(’s), rechthoekige overwegend symmetrische grondvormen  HR 

 Forse maatvoering       RI 

 Zelfstandige hoofdvormen met hoofdzakelijk kantige belijning      HR 

 Aan – en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn ondergeschikt en/  of kennen een bijzondere vormgeving RI 

 
Aanzichten 

 Voorgevels  kennen een duidelijke gerichtheid op de openbare (water-) weg     HR 

 Evenwichtige gevelcompositie       RI 

 Dakvlakken hebben een gesloten karakter (kleine openingen)      RI 

 
 
 
 
Opmaak 

 Materiaal gevels: woonhuis: baksteen; bedrijfsgebouwen baksteen, hout, geprofileerde beplating 

materiaal daken: woonhuis: gebakken pannen; bedrijfsgebouwen gebakken pannen, geprofileerde beplating        IV 

 Kleur gevels gedekte tinten;  kleur daken :gedekte tinten              RI 
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Overig  

 Aandacht voor de inrichting en beplanting van het erf 

 
Legenda:  
 
HR :  het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie 
RI  :  het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling 
IV :  het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
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Objectgerichte criteria voor miniwindturbines. 

(windturbines tot 12 m hoogte) 

 

Algemeen 

De miniwindturbines zijn veelal omgevingsvergunningplichtige objecten 

met een eigen verschijningsvorm die vanuit welstand moeilijk 

beoordeelbaar is aan de hand van de criteria zoals die voor de overige 

bebouwing gehanteerd worden. Tegelijk zijn ook miniwindturbines door 

hun omvang en het bewegen van in het bijzonder hun wieken in de regel 

zeer nadrukkelijk aanwezig en daarmee sterk bepalend voor de ervaring 

van het directe omgevingsbeeld. 

 

Objectbeschrijving 

De verschijningsvorm van miniwindturbines varieert van zogenaamde 

‘wokkelvormige’ turbines (roteren rond een doorgaande horizontaal 

gelegen, dan wel verticaal geplaatste as) tot de meer traditionele vorm van 

mast, rotor en mogelijk een gondel. Doel van een windturbine is het 

omzetten van windenergie in elektrische energie. Een mini windturbine 

heeft een maximale masthoogte van 12 meter en een wiekdiameter van 

maximaal 5 meter. De maatvoering is in vrijwel alle gevallen zodanig dat er 

sprake is van een passende schaalverwantschap met de omringende 

bebouwing. 

 

Locatiekeuze 

Bij vrijheid van locatiekeuze heeft plaatsing in bebouwd gebied 

(bedrijfsterreinen) de voorkeur boven plaatsing in het buitengebied. 

 

Opstellingen in bebouwd gebied. 

Plaatsing binnen de bebouwing (met name op bedrijfsterreinen) draagt bij 

tot enige ondergeschiktheid en houdt als zodanig de verandering van het 

omgevingsbeeld beperkt.  

Bij plaatsing van miniwindturbines in onderlinge visuele nabijheid is 

afstemming op elkaar (plaats, hoogte, vorm) gewenst. 

 

Opstellingen in het landschap. 

Een miniwindturbine zal opvallen in het omgevingsbeeld. Door plaatsing bij 

bebouwing (bijvoorbeeld een boerderij met forse stal) of een markant punt 

in het landschap voegt de miniturbine zich veelal binnen het 

omgevingsbeeld. Plaatsing van meerdere miniturbines dicht bij elkaar kan 

snel leiden tot een rommeligheid binnen de bestaande ruimtelijke 

kwaliteiten van een bebouwingscluster. Om dit te voorkomen is een 

grotere onderlinge afstand en afstemming vereist. 

 

Hoofdvorm, aanzichten en opmaak. 

In hoofdvorm, aanzichten en opmaak dienen de onderdelen van de 

miniturbine ook in visueel opzicht op elkaar afgestemd te zijn. Daarnaast is 

vereist dat door vormgeving en materiaal- en kleurbepaling de turbine het 

bestaande (kleinschalige) omgevingsbeeld noch nadelig beïnvloedt, noch 

domineert. 

 

Beleidsintentie. 

Vanwege de invloed op primair het directe omgevingsbeeld is een  

zorgvuldige situering en vormgeving van mini windturbines en een 

zorgvuldige afstemming op het omgevingsbeeld vereist. 
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Objectgerichte criteria miniwindturbine 

 
Ruimte  

 Bedrijfsterrein/agrarisch gebied          HR  

 Object bij bebouwing         HR  

 Object in omgeving met grootschalige bedrijfsbebouwing          HR  

  Infrastructuur (in de vorm van wegen) sterk dominant          RI  

 
Plaatsing (macro) 

 Op bedrijfsterrein; nabij in het buitengebied gesitueerde (agrarische) bebouwing.       RI 

 
Plaatsing (micro) 

 Op erf, duidelijk onderdeel van de bebouwing          HR 

 Solitair (ruime afstand tot andere windturbines)          HR 

 Wiekslag niet boven openbaar en/of vrij toegankelijk gebied         HR 

 Ondergeschikt en afgestemd op de erfinrichting en de bebouwing         RI 

 
Hoofdvorm  

 Zelfstandige vloeiende hoofdvorm          RI 

  Mast in hoogte afgestemd op bebouwing (niet hoger dan 12 meter)         HR 

 Eén mast en drie wieken; eenduidige wokkel- of cilindervorm        RI 

 Rotorhuis ondergeschikt van omvang          RI 

 Overwegend rank          RI 

 Evenwichtige verhouding tussen masthoogte/ wiekdiameter en rotor/ as (in de regel wieklengte niet meer  

dan 1/3 van de masthoogte)             HR 

 Toevoegingen, aan- en uitbouwen, alsmede kleine bijgebouwen zijn sterk ondergeschikt (denk aan o.a.  

de trafokasten, trap en ladder,windvaan,entree,zendinstallaties,reclame)        RI 
 
Aanzichten  

 Mast / wieken en rotor/ as zijn in maatvoering op elkaar afgestemd.         HR 

 Toevoegingen zoals naamsaanduidingen etc. zijn ondergeschikt en onopvallend       HR 

 
Opmaak  

 Materiaal: metaal          RI 

 Kleur: onopvallend (bij voorkeur matgrijs-wit voor mast, rotorhuis en wieken)        HR 
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Overig  

 Aandacht voor de inrichting en beplanting van het erf 

 
 
Legenda: 
HR : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie 
RI : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling 
IV : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
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Objectgerichte criteria voor solitaire windturbines 

Te onderscheiden in de categorie 12 tot 25 meter masthoogte (L) en de 

categorie boven de 25 meter masthoogte (H) 

 

Algemeen 

Windturbines zijn omgevingsvergunningplichtige objecten met een eigen 

verschijningsvorm die als zodanig vanuit welstand moeilijk beoordeelbaar 

is aan de hand van de criteria zoals die voor de overige bebouwing 

gehanteerd worden. Tegelijk zijn windturbines door hun omvang en het 

draaien van in het bijzonder hun wieken in de regel zeer nadrukkelijk 

aanwezig en daarmee sterk bepalend voor de ervaring van het 

omgevingsbeeld. 

 

Objectbeschrijving 

Een windturbine bestaat uit een rotor, een gondel en een mast. Doel van 

een windturbine is het omzetten van windenergie in elektrische energie. 

Tot 25 meter kan er sprake zijn van een schaalverwantschap met de 

omringende bebouwing. Turbines met een grotere masthoogte ontstijgen 

snel de schaal van de bebouwingscluster. 

 

Locatiekeuze 

Bij vrijheid van locatiekeuze heeft plaatsing in bebouwd gebied 

(bedrijfsterreinen) de voorkeur boven plaatsing in het buitengebied. 

 

Opstellingen in bebouwd gebied. 

Plaatsing binnen de bebouwing (met name op bedrijfsterreinen) draagt bij 

tot enige ondergeschiktheid en houdt als zodanig de verandering van het 

omgevingsbeeld nog enigszins beperkt. Bij plaatsing van turbines in 

onderlinge visuele nabijheid is afstemming op elkaar (plaats, hoogte, vorm) 

gewenst. 
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Opstellingen in het landschap. 

Een solitaire windturbine zal zeer overheersend in het omgevingsbeeld 

zijn. Plaatsing bij bebouwing of een markant punt in het landschap is 

gewenst om toch nog enige link met de omgeving te verkrijgen en om de 

versnippering en ruimtelijke verdichting te beperken. Plaatsing van 

meerdere solitaire turbines in de categorie (H) binnen een gebied zal 

leiden tot een ernstige aantasting van de bestaande ruimtelijke kwaliteiten 

van het landschap. Om dit te voorkomen is een grote onderlinge afstand 

(meer dan drie kilometer) vereist. 

 

Hoofdvorm, aanzichten en opmaak. 

In hoofdvorm, aanzichten en opmaak dienen de onderdelen van de turbine 

ook in visueel opzicht op elkaar afgestemd te zijn. Dat betekent dat er 

sprake dient te zijn van een evenwichtige verhouding tussen de 

masthoogte en de wieklengte, waarbij moet worden voorkomen dat de 

slanke turbine verwordt tot een ronddraaiend wiel, dat snel interfereert met 

de contour van de nabijgelegen bebouwing. Voorgesteld wordt om een 

maximale verhouding aan te houden waarbij de wieklengte niet meer dan 

2/3 van de mastlengte bedraagt. Daarnaast is vereist dat door vormgeving 

en materiaal- en kleurbepaling de turbine zo min mogelijk het bestaande 

omgevingsbeeld beïnvloedt 

 

Beleidsintentie. 

Vanwege de invloed op het omgevingsbeeld is een zorgvuldige situering 

en vormgeving van windturbines en een zorgvuldige afstemming op het 

omgevingsbeeld vereist. 
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Objectgerichte criteria solitaire windturbine 

 
Ruimte  

 Grootschalige omgeving          HR  

 Markant object in grootschalige omgeving          RI  

 
Plaatsing (macro) 

 Bij voorkeur op grootschalig bedrijfsterrein          HR 

  
Plaatsing (micro) 

 Gekoppeld aan bebouwing of gekoppeld aan goed zichtbare landschapselementen       IV 

 In open landschap: afstand tussen windturbines (H) meer dan drie kilometer        HR 

 Wiekslag niet boven openbaar en/of vrij toegankelijk gebied         HR 

 Afgestemd op de landschapsstructuur          RI 

 
Hoofdvorm  

 Zelfstandige vloeiende hoofdvorm          RI 

  Mast beduidend hoger dan overige bebouwing          HR 

 Eén mast en drie wieken          RI 

 Rotorhuis relatief beperkt van omvang          RI 

 Overwegend rank  

 Evenwichtige verhouding tussen masthoogte en wiekdiameter (in de regel wieklengte niet meer dan 2/3 van de masthoogte)   HR 

 Aan – en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn sterk ondergeschikt (we noemen hier o.a. de   trafokasten, trap en ladder, 

windvaan,entree,zendinstallaties,reclame)            RI 

 
Aanzichten  

 De wieken draaien langzaam          RI 

 Mast en wieken zijn in maatvoering op elkaar afgestemd.          HR 

 
Opmaak  

 Materiaal: metaal, beton          RI 

 Kleur: onopvallend (bij voorkeur matgrijs-wit voor mast, rotorhuis en wieken)        HR 

 
Overig  

 Aandacht voor de toevoeging als afrastering, schakelkasten, beplanting etc.        RI 
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Legenda: 
 
HR : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie 
RI : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling 
IV : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
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Objectgerichte criteria voor Windturbineclusters 

Algemeen 

Windturbines zijn omgevingsvergunningplichtige objecten met een eigen 

verschijningsvorm die als zodanig vanuit welstand moeilijk beoordeelbaar 

is aan de hand van de criteria zoals die voor de overige bebouwing 

gehanteerd worden. Tegelijk zijn windturbines door hun omvang en het 

draaien van in het bijzonder hun wieken in de regel zeer nadrukkelijk 

aanwezig en daarmee sterk bepalend voor de ervaring van het 

omgevingsbeeld. Voor windturbineclusters geldt voorstaande in verhevigde 

mate. 

 

Objectbeschrijving 

Een windturbinecluster is een samenhangende, complexgewijze opstelling 

van twee of meer windturbines met toebehoren. De windturbines bestaat 

uit een rotor, een gondel en een mast. Doel van een windturbine is het 

omzetten van windenergie in elektrische energie. 

 

Opstellingen in het landschap. 

- verweven opstellingen. 

De windturbines maken tezamen met andere grote structuren en 

vormelementen deel uit van een geïntegreerde landschapsconfiguratie. 

Een goed voorbeeld hiervan is de windturbineopstelling bij de 

Flevocentrale. De turbines maken deel uit van een landschap met een 

elektriciteitscentrale, langgerekte bomenrijen, de zeedijk, 

hoogspanningsleidingen en wegen en dan op zo’n manier dat er ondanks 
het contrast tussen landschap en windturbines, een samenhangende 

ruimtelijke compositie is ontstaan. 

 

- gerelateerde opstellingen. 

Windturbines worden gebonden aan reeds duidelijk waarneembare 

landschapselementen en kunnen bijdragen aan de versterking van het 

landschapsbeeld.  
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Aangezien grootschalige landschapselementen vaak een kunstmatig 

karakter hebben, lenen zij zich in de regel goed voor  accentuering door 

middel van windturbines. Een uitzondering hierop vormen sloten, vaarten 

en kanalen, die door hun verdiepte ligging onvoldoende houvast bieden 

voor plaatsing van windturbines. 

 

- Stelselmatige opstellingen. 

Anders dan bij gerelateerde opstellingen, richten stelselmatige opstellingen 

zich niet op bepaalde landschapselementen, maar op het landschapsbeeld 

als groter geheel. De als coulissen werkende turbine opstellingen 

accentueren of vernieuwen het landschapsbeeld. De lijnopstelling bij 

Menaldum is hiervan een voorbeeld. 

 

- Zelfstandige opstellingen. 

De windturbines zijn onafhankelijk van het landschap geconfigureerd en 

vormen dus een losstaand, contrasterend element. Deze vorm kan alleen 

landschappelijk aantrekkelijk zijn in een landschap dat een geïsoleerd en 

verlaten karakter heeft. 

 

- Onregelmatige opstellingen. 

Deze vorm van groepsopstelling is beter te verwoorden als meervoudige 

solitaire plaatsing. Op korte afstand van elkaar zijn windturbines geplaatst 

van verschillend model, hoogte en kleur en met uiteenlopende 

tussenafstanden. 

 

Beleidsintentie. 

Vanwege de grote invloed op het omgevingsbeeld in ruimere zin is een 

zorgvuldige inbedding in de gebiedskarakteristiek en een zorgvuldige 

situering en vormgeving van windturbineclusters vereist. 
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Objectgerichte criteria Windturbine clusters 

 
Ruimte  

 Grootschalige omgeving        HR  

 Markant object in grootschalige omgeving        RI  

 
Plaatsing  

 Op zich zelfstaand (vrij van andere bebouwing)        HR 

 Afgestemd op de landschapsstructuur/deel uitmakend van het bedrijventerrein      RI 

 Afstand tot andere windturbine clusters c.q. windturbines meer dan vijf kilometer     HR 

 Wiekslag niet boven openbaar en/of vrij toegankelijk gebied       HR 

 
Hoofdvorm cluster 

 Alle turbines zijn onderling identiek        HR 

  De turbines staan in een eenvoudig, alzijdig herkenbaar regelmatig patroon (in de regel   een enkele lijn opstelling)  HR 

 Toevoegingen (bijvoorbeeld: bedieningsgebouwen, naamsaanduidingen,zendinstallaties)  zijn sterk ondergeschikt  

 en verstoren de structuur niet          
 HR 
 
Hoofdvorm windturbine 

 Zelfstandige vloeiende hoofdvorm        HR 

 Eén mast en drie wieken        RI 

 Rotorhuis relatief beperkt van omvang        RI 

 Overwegend rank        HR 

 Evenwichtige verhouding tussen masthoogte en wiekdiameter (in de regel wieklengte niet meer dan 2/3 van de  

 masthoogte)            HR 

 Aan – en uitbouwen alsmede kleine bijgebouwen zijn sterk ondergeschikt (we noemen hier o.a. de  

 trafokasten, trap en ladder, windvaan,entree,zendinstallaties,reclame)      RI 
     

Aanzichten  

 De wieken draaien langzaam        RI 

 Mast en wieken zijn in maatvoering op elkaar afgestemd.        HR 

 Toevoegingen zoals deuren, naamsaanduidingen etc. zijn ondergeschikt en onopvallend     HR 

 
Opmaak  

 Materiaal: metaal, beton        RI 
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 Kleur: onopvallend (bij voorkeur matgrijs-wit voor mast, rotorhuis en wieken)      HR 

 
Overig  

 Aandacht voor de toevoeging als afrastering, schakelkasten, beplanting etc.     RI 

 
Legenda: 
HR : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie 
RI : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling 
IV : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
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Objectgerichte criteria installaties bij boerderijen i.c. 

mestvergisters, mestsilo’s 

Algemeen 

De mestvergistingsinstallatie is een nieuw fenomeen op het Friese 

platteland. Deze relatief omvangrijke installaties hebben een eigen 

verschijningsvorm. De gebiedsgerichte criteria voor het buitengebied of de 

objectcriteria voor boerderijen bieden onvoldoende houvast bij de 

welstandsbeoordeling van deze bouwwerken.  

 

Objectbeschrijving  

De meest voorkomende installaties bestaan doorgaans uit twee silo’s en 
een aantal secundaire elementen. De vergister is een betonnen silo met 

veelal een diameter van 15 à 16 meter en een hoogte boven maaiveld van 

ca. 5 meter. Deze silo is geïsoleerd; de buitenkant is bekleed met groene 

stalen beplating in verticale damwandprofiel. Het dak is een kunststof, 

gasdicht membraan dat door de druk een bolle vorm aanneemt. De 

navergister is een grotere silo met een diameter van 23 tot 28 meter en 

een hoogte boven maaiveld van eveneens circa 5 meter. Bestaande 

betonnen silo’s zijn niet geïsoleerd zodat de wanden vaak een lichtgrijze 
kleur hebben. De wanden en kap van nieuwe silo’s hebben een gedekte 
kleur. Het dak is een gespannen kap van PVC en heeft een afgeplatte 

kegelvorm.  

Van de secundaire elementen is de gasmotor de belangrijkste. Deze motor 

zet het biogas om in energie en is doorgaans ondergebracht in een 

zeecontainer. Installaties kunnen echter ook bestaan uit een groter aantal 

kleinere maar hogere silo’s.  
 

Beleid  

De boerderijen zijn vanwege hun afmetingen en verschijningsvorm sterk 

bepalend voor het ruimtelijke beeld van het buitengebied. De intrede van 

de mestvergistingsinstallaties maakt deel uit van de ontwikkeling van 

schaalvergroting en uitbreiding van nevenactiviteiten van boerenbedrijven. 

Hoewel de ontwikkelingen in het buitengebied hoofdzakelijk in het 

bestemmingsplan worden geregeld, is het welstandsbeleid met name 

gericht op een evenwichtige afstemming van de installaties op de 

bestaande bebouwing en een goede inpassing op het erf. Een compacte 

opstelling van de bebouwing moet voorkomen dat het open gebied te zeer 

wordt versnipperd, terwijl een goede hiërarchie van de woon- en 

bedrijfsbebouwing moet zorgen voor een blijvende herkenbaarheid van de 

verschijningsvorm van het boerenbedrijf.  Het beleid is gericht op het 

handhaven en respecteren van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit. 
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Objectgerichte criteria installaties bij boerderijen i.c. mestvergisters, mestsilo’s  
 

Ruimte 

 Agrarisch gebied      

     RI 

 Installaties op boerenerf           RI 

 
Plaatsing 

 Ondergeschikt, d.w.z. doorgaans achter op het erf, zo min mogelijk zichtbaar vanaf het openbaar domein.   HR 

 Binnen al dan niet uit te breiden erfbeplanting         HR  

 Compacte opstelling, maakt deel uit van een evenwichtige compositie      RI 

 
Hoofdvorm 

 Beperkt aantal primaire elementen (2 à 3). Dit om een te groot serie-effect en versnippering te vermijden   RI 

 Vormt onderdeel van een evenwichtige compositie van bedrijfsgebouwen.      HR  

 Wandhoogte bij voorkeur kleiner dan 5 meter boven maaiveld, diameter kleiner dan 27 meter, e.e.a. in samenhang  

met overige bedrijfsbebouwing          RI 
 
Opmaak 

 De wanden en de kap hebben een gedekte kleur        RI 

 Geen hoogglanzende materialen        RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda: 
HR : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie 
RI : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling 
IV : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
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Objectgerichte criteria voor bijzondere stalvormen bij 

boerderijen.  

 

Algemeen 

In de afgelopen decennia is sprake geweest van een toenemende 

schaalvergroting van het agrarische landschap en van het boerenbedrijf. 

Ook zijn veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Daarom is het 

niet verwonderlijk dat er steeds vaker verzoeken binnenkomen voor 

bijzondere stalvormen. In de onderstaande alinea’s wordt ingegaan op de 
stalvormen die onder voorwaarden acceptabel zijn binnen de gemeente 

Nijefurd: serrestallen en boogstallen. Na een beschrijving volgt de inzet 

voor het welstandsbeleid. 

 

Serrestallen bij boerderijen 

De serrestal is meestal opgebouwd uit meerdere ‘tunnels’. Deze hebben 
een rechthoekige plattegrond en een gebogen dakvorm. Meerdere tunnels 

vormen samen het totale bouwvolume dat zich kenmerkt door het 

omvangrijke grondoppervlak,  de hoge gootlijn en het samengestelde dak. 

De stal kan in een later stadium worden uitgebreid door de tunnels te 

verlengen of door een extra tunnel toe te voegen.  

 

De basis van de serrestal wordt gevormd door een stalen frame dat als 

draagconstructie dienst doet. Voor de vlakvulling kunnen diverse 

materialen worden gebruikt. Het dak wordt dichtgezet met doek, terwijl de 

gevels veelal worden opgebouwd uit een betonnen keerwand met 

daarboven lichtdoorlatend materiaal (gaas of doek).  

Soms wordt een combinatie met damwandbekleding gemaakt. Omdat het 

materiaal van de topgevel vaak afwijkt van het onderliggende deel, 

ontstaat vaak een sterke tweedeling tussen het bovenste en onderste 

gedeelte van het gevelvlak. De serrestal heeft een functionele, doelmatige 

detaillering en een bedrijfsmatige uitstraling. 

 

Boogstallen bij boerderijen 

De boogstal is een nieuw stalconcept in de veehouderij. Het wordt 

gekenmerkt door een kolomloze boogvormige overspanning van 25 tot 

maximaal 50 meter breed en een hoogte van 6 tot maximaal 12 meter. De 

boogstal is opgebouwd uit een onderbouw en een bovenbouw. Deze zijn 

onafhankelijk van elkaar te bouwen. De dakconstructie is ook toe te 

passen op een conventionele onderbouw. De bovenbouw is opgebouwd uit 

stalen vakwerkliggers, bekleed met gaas en een waterdicht foliemateriaal. 

Er is veel keuze in kleur en materiaal van kap en kopgevels. De kopgevels 

kunnen eventueel ook naar binnen geplaatst worden om een overkapte 

buitenruimte te maken.  

 

Waardering en beleid 

Serrestallen en boogstallen zijn vanwege hun grote afmetingen en 

opvallende hoofdvorm sterk beeldbepalend voor het ruimtelijk 

landschappelijk beeld. De uiterlijke verschijningsvorm sluit bovendien niet 

aan bij die van de traditionele bebouwingstypologie van het buitengebied. 

Vanwege het vaak grootschalige karakter, de afwijkende bouw- en 

dakvorm en het eigentijdse materiaalgebruik wijken ze sterk af  van de 

gebiedseigen bebouwing en zal het onhaalbaar zijn hierop aan te sluiten.  
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In de praktijk zijn deze stalvormen moeilijk inpasbaar. Voor wat betreft de 

welstandsbeoordeling is het daarom niet wenselijk deze stalvormen te 

toetsen aan de reguliere gebiedsgerichte criteria maar aan de volgende 

objectcriteria.  
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Objectgerichte criteria : bijzondere stalvormen bij boerderijen 

 
Ruimte  

 Op het boerenerf         HR  

 Maakt onderdeel uit van een samenhangend bebouwingscluster      HR 

 Er moet geen rommelig erf ontstaan met allerlei bouwvormen: daarom in principe niet als een toegevoegd  

(kleinschalig) element op het erf maar als het nieuwe (vervangende) hoofdelement in de bedrijfsvoering.  
Kleinschalige elementen bij voorkeur achter op het erf.        HR 

 
Plaatsing  

 Niet aangebouwd maar als zelfstandig gebouw        RI 

 Als hoofdgebouw: geheel vormend met dienstwoning op een logische plek. Als ondergeschikt element achter  

 de bestaande boerderij          HR 

 Nokrichting afstemmen op de bestaande bebouwing       HR 

 Er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing en dito terreininrichting     RI  

 
Hoofdvorm  

 Rechthoekige plattegrond met een duidelijke lange en korte zijde. De gootrichting is langs de lange zijde        RI 

 
Aanzichten 

 Voorgevels kennen een duidelijke gerichtheid op de openbare (water-) weg          RI 

 Evenwichtige gevelcompositie              RI 

 
Opmaak  

 Er worden zo weinig mogelijk verschillende gevelmaterialen gebruikt            RI  

 Er mag geen ‘goedkope’ uitstraling ontstaan (gaas en waterdichte folie etc. zijn hiervoor gevoelig)       RI 

 Donker en ingetogen kleurgebruik. Geen lichtgekleurde, felgekleurde of glimmende materialen. Doek en gaas zijn geen vaste gevelelementen en mogen in een  

lichte kleur worden uitgevoerd.               RI 

 Kleur en materiaal gebruik zijn afgestemd op bestaande (grootschalige) stallen op het erf (mits deze voldoen aan de voornoemde criteria)     RI 

 Bij toepassing van transparante materialen: geen of weinig uitstraling van licht           RI 

 
Overige 

 Aandacht voor de inrichting en beplanting van het erf             HR 

 
Legenda: 
HR : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie 
RI : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling 
IV : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
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Objectgerichte criteria oeverbebouwing bij woonboten 

Beschrijving 

Op een tweetal plaatsen in de gemeente Nijefurd bevinden zich ligplaatsen 

voor woonboten, met op de oever voor elke woonboot een voorziening in 

de vorm van een houten bijgebouw. Op de kaart bij deze welstandsnota is 

middels een aanduiding aangegeven waar de woonboten zich bevinden. 

 

Het bijgebouw voorziet in bergruimte bij de woonboot. Ook is in de berging 

de aansluiting voor de nutsvoorziening aangebracht. Het zijn kleine 

gebouwtjes, met een eenvoudige hoofdvorm, opgetrokken in hout, liefst 

voorzien van een flauw hellend zadeldak, en bedekt met hout of golfplaat.  

De gebouwtjes bij de woonboten aan de Trekwei even buiten Workum 

laten een samenhangend bebouwingsbeeld zien. Een aantal van deze 

gebouwtjes is identiek. De gebouwtjes bij de twee woonboten aan de 

Havenkade in Koudum staan elk op hun eigen oever en hebben geen 

onderlinge verwantschap. 

 

Waardering 

Het bestaande beeld, met name in Workum, kan op hoofdlijnen positief 

worden gewaardeerd. De gebouwtjes bij de woonboten in Koudum mogen 

wat groter zijn waardoor er ruimte is voor de stalling van een auto. Gelet op 

de situatie in een bedrijfsterreinomgeving leidt dit niet tot een ernstige 

verstoring in het ruimtelijk beeld. 

 

Beleidsintentie 

Het beleid is gericht op het tot stand brengen en in stand houden van een 

zekere uniformiteit wat betreft de uiterlijke verschijningsvorm van 

oeverbebouwing bij woonboten. 

 

Welstandscriteria 

 

Plaatsing 

De gebouwtjes zijn geplaatst direct op de oever naast de aanlegplaats voor 

een woonboot. 

 

Hoofdvorm 

De gebouwtjes hebben een enkelvoudige kantige hoofdvorm met een 

(flauw)hellend zadeldak 

De gebouwtjes zijn zeer bescheiden van afmeting 

 

Aanzichten 

Gevelopeningen zijn beperkt tot een deur en een enkel schuurraampje 

 

Opmaak 

De gebouwtjes zijn opgetrokken in hout, kleur naturel, of donker 

geschilderd,in aardetinten, geen opvallende kleuren. 

De daken zijn gedekt met bitumen of golfplaat, gedekte kleur of een 

kleurstelling in lijn met de kleur van de gevels. 

Workum, Trekwei Koudum, Havenkade 
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Criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten 

Wanneer bouwactiviteiten in principe omgevingsvergunningvrij zijn, maar 

niet voldoen aan de planologische regeling (bestemmingsplan), is een 

omgevingsvergunning voor afwijking van de planologische regeling nodig. 

In de meeste gevallen gaat het hierbij om veelvoorkomende 

bouwactiviteiten die voorheen opgenomen waren in het vervallen Besluit 

licht bouwvergunningplichtige en vergunningvrije bouwwerken (Blbb). 

Hiervoor geldt géén verplichte welstandstoets. In het kader van de 

omgevingsvergunning voor afwijking van de planologisch regeling kan een 

welstandstoets wenselijk zijn. Deze veelvoorkomende bouwactiviteiten 

kunnen bij de omgevingsvergunning voor afwijking aan de criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten getoetst. Wanneer een bouwplan niet 

aan de criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten voldoet of wanneer 

er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de 

toepasselijkheid van de criteria, dan wordt het bouwplan alsnog aan de 

welstandscommissie voorgelegd. Met inachtneming van de criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten en de gebiedsgerichte en algemene 

criteria en indien noodzakelijk aan de objectieve criteria, beoordeelt de 

welstandscommissie of de bouwactiviteit aan de redelijke eisen van 

welstand voldoet.  

 

Van een bijzondere situatie is sprake in door het Rijk aangewezen 

beschermde stads- en dorpsgezichten en bij, op of aan door het Rijk, 

provincie of de gemeente aangewezen beschermde monumenten. 

 

De criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten die door Hûs en Hiem 

zijn opgesteld, maken deel uit van deze welstandsnota en zijn als bijlagen 

toegevoegd. 

Algemene principes 

Bij algemene principes gaat het om een aantal vakkundige beoor-

delingsaspecten, die gezamenlijk het algemene denkkader vormen bij de 

beoordeling van bouwactiviteiten. De algemene principes liggen aldus ten 

grondslag aan elke planbeoordeling. Ook gelden de principes in het geval 

een bouwplan niet binnen de gebiedsgerichte criteria past, maar volgens 

de welstandscommissie vanwege de uitzonderlijke kwaliteit wel als positief 

wordt beoordeeld.  

De algemene principes vormen dan een motiveringskader aan de hand 

waarvan de bijzondere schoonheid van de bouwactiviteit overtuigend 

worden aangetoond. Een toelichting op de algemene principes volgt 

hierna.  

 

De onderstaande algemene principes zijn gebaseerd op de teksten uit de 

notitie “Architectonische kwaliteit” van prof. Ir. Tj. Dijkstra. 
 

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 

Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het 

welstandstoezicht is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm 

van het bouwwerk niet los worden gezien van de eisen vanuit het gebruik 

en de techniek. Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm. 

Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het 

gebruik of de constructie.  

De verschijningsvorm is méér dan een rechtstreekse optelsom van gebruik 

en constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun invloed kunnen 

hebben zoals de omgeving en de betekenis van de vorm in de sociaal-

culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het gebruik en 

de constructie, dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en integriteit. 
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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 openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere 

eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van 

de omgeving groter is. Het bestaansrecht van een gebouw ligt niet in het 

eigen functioneren alleen, maar ook in de betekenis die het gebouw heeft 

in zijn stedelijk of landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat 

contrasteert met zijn omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig is 

ontworpen en de omgeving niet ontkent.  

 

Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de 

kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Over 

de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren, verschaft het 

gebiedsgerichte beoordelingskader duidelijkheid.  

 

Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 

Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels. Die regels zijn 

geen wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze onjuist of 

ongeïnspireerd worden gebruikt, wordt de vorm verwarrend of saai. 

Precies zo wordt een bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de 

architectonische vormgeving niet bewust worden gehanteerd. In iedere 

bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen naar wat eerder of elders 

reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht.  

De kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt vooral in de wijze waarop 

die verwijzingen worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader van 

de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan 

die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit.  

Bij restauraties is sprake van herstel van elementen uit het verleden, maar 

bij nieuw- of verbouw in een bestaande (monumentale) omgeving betekent 

dit dat duidelijkheid moet zijn wat authentiek is en wat nieuw is 

toegevoegd. Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde 

tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen en 

detailleringen uit het verleden. 

 

Betekenissen uit het verleden zijn van groot belang om een omgeving te 

“begrijpen” als beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de 
geschiedenis, als representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk 

om ook bij nieuwe bouwactiviteiten zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, 

zij vormen immers de geschiedenis van de toekomst. 

 

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 

Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden 

gesteld is dat er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere 

structuur (door middel van symmetrie, ritme, herkenbare maatreeksen en 

materialen) biedt houvast voor de waarneming en is bepalend voor het 

beeld dat men vasthoudt van een gebouw.  

 

Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een 

bouwwerk moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn 

geheimen niet direct prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de 

creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Van oudsher worden 

daarom helderheid en complexiteit ingebracht bij het ontwerpen van 

bouwwerken. Complexiteit in de architectonische compositie ontstaat 

vanuit de stedenbouwkundige eisen en het programma van eisen voor het 

bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met een hoge belevingswaarde 

zijn helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in een evenwichtige en 

spanningsvolle relatie. 
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Schaal en maatverhoudingen 

De waarnemer ervaart bewust of onbewust de maatverhoudingen van een 

bouwwerk, maar wáárom de maatverhoudingen van een bepaalde ruimte 

aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die van een andere, 

valt nauwelijks vast te stellen. Duidelijk is dat de kracht van een compositie 

groter is naarmate de maatverhoudingen een sterke samenhang en 

hiërarchie vertonen. Mits bewust toegepast, kunnen ook spanning en 

contrast daarin hun werking hebben.  

De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de 

compositie van het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk 

element in de totale compositie.  

Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een opbouw of een 

zonnecollector) te dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of 

vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen van het object zelf, maar 

ook van de omgeving waarin het is geplaatst. 

 

Materiaal, textuur, kleur en licht 

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk 

uiteindelijk zijn zichtbare en voelbare kracht. De keuze van materialen en 

kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en 

ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze 

moeilijker en het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als 

materialen en kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin geen 

ondersteunende functie hebben, maar slechts worden gekozen op grond 

van decoratieve werking, wordt de betekenis ervan toevallig en kan het 

afbreuk doen aan de kracht van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer het gebruik van materialen en kleuren een juiste interpretatie van 

de aard en de ontstaansperiode van het bouwwerk in de weg staat. 

Beoordelingskader herontwikkelingslocaties 

Toelichting 

De gebiedsgerichte toetsingskaders zijn gebaseerd op bestaand bebouwd 

gebied. Veelal leidt dit er toe dat nieuwe bouwactiviteiten aan dienen te 

sluiten bij het bestaande karakter van het gebied. Echter, voor grotere 

nieuwbouw- en herontwikkelingslocaties is een meer ontwerpende 

benadering aan de orde. Voor dergelijke gebieden is vrijwel altijd sprake 

van een nieuwe stedenbouwkundige opzet die een vertaling zal vinden in 

een (herzien) bestemmingsplan. Zodra een groter project aan de orde is, 

zal de gemeenteraad daarvoor een beoordelingskader met (tijdelijke) 

welstandscriteria vast moeten stellen dat naadloos op de 

bestemmingsplanregels aansluit.  

 

Het opstellen van een dergelijk beoordelingskader wordt een vast 

onderdeel van de stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria 

worden door de stedenbouwkundige in overleg met de 

welstandscommissie opgesteld. De welstandscriteria moeten in de 

Inspraak worden gebracht en door de gemeenteraad zijn vastgesteld 

voordat de planvorming van de eerste bouwfase start. Is de 

ontwikkelingsfase afgerond, dan kunnen reguliere welstandscriteria gericht 

op het beheer van het gebied worden vastgesteld. 

 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein geldt als 

regel dat een beeldkwaliteitplan voor het betreffende gebied wordt 

opgesteld. 
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Handhaving en excessen 

Handhaving 

De gemeente geeft met deze welstandsnota beleidsregels voor het 

welstandstoezicht. De gemeente zal zich uiteraard inspannen voor de 

naleving van deze regels. Dit betekent dat het handhavingsbeleid en het 

tegengaan van illegale bouwwerken belangrijke aandachtspunten zijn.  

 

Als voor een vergunningplichtig bouwwerk geen omgevingsvergunning 

voor bouwen is aangevraagd, of als het bouwwerk na realisering afwijkt 

van de tekeningen waarop de omgevingsvergunning is afgegeven, krijgt de 

eigenaar de gelegenheid om (alsnog) een vergunning aan te vragen voor 

het gerealiseerde bouwwerk. Als deze moet worden geweigerd, 

bijvoorbeeld vanwege een negatief welstandsadvies, dan kunnen 

Burgemeester en wethouders degene die tot het opheffen van de situatie 

bevoegd is, aanschrijven om binnen een door hen te bepalen termijn de 

strijdigheid op te heffen.  

 

Excessenregeling bij vergunningsvrije bouwwerken 

Ook bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden 

gevraagd, moeten in ieder geval aan de minimale welstandseisen voldoen.  

Om te voorkomen dat er na realisering sprake is van een exces een 

bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ 
- kunnen Burgemeester en wethouders volgens de Woningwet een 

eigenaar van het betreffende bouwwerk aanschrijven om de strijdigheid op 

te heffen. De excessenregeling is niet bedoeld om de plaatsing van het 

bouwwerk tegen te gaan. 

 

Bij het toepassen van de excessenregeling moet er sprake zijn van een 

buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is en 

die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Meestal gaat 

het dan om: 

- het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving; 

- het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij 

aanpassing van een bouwwerk; 

- armoedig materiaalgebruik; 

- toepassing van felle of contrasterende kleuren; 

- een te grove inbreuk of wat in de omgeving gebruikelijk is. 

 

Noodzaak en wenselijkheid uitbreiden excessenregeling  

De Woningwet beschrijft de mogelijkheid om handhavend op te treden in 

het geval het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd 

is met redelijke eisen van welstand. Of sprake is van ernstige strijd met 

redelijke eisen van welstand, moet beoordeeld worden aan de hand van de 

criteria als genoemd in de Welstandsnota. In de vorige Welstandsnota van 

de gemeente Nijefurd was een excessenregeling opgenomen die met 

name ziet op ernstige strijd met redelijke eisen van welstand wat betreft 

vergunningvrije bouwwerken. Om ook een toetsingskader te hebben (en 

daarmee de mogelijkheid te creëren handhavend op te treden) voor 

gevallen waarbij het niet gaat om actief handelen, maar om nalatigheid, is 

de excessenregeling op dit punt uitgebreid.  

Toepassingsregel excessenregeling: 
 “Het uiterlijk van een bouwwerk is al dan niet in ernstige 
strijd met redelijke eisen van welstand - beoordeeld naar de 
criteria conform art. 12 van de Woningwet en verwoord in de 
door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota - indien 
Burgemeester en wethouders daartoe op basis van een 
gemotiveerd welstandsadvies besluiten”. 



 blz 71 

 

 

 Buro Vijn B.V. 

De volgende criteria zijn toegevoegd: 

Er is sprake van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand bij 

bestaande bouwwerken, wanneer sprake is van: 

- gedeeltelijke afbraak, instorting of verwaarlozing van een gebouw of 

bouwwerk; 

- afgebladderde verflagen; 

- een bouwwerk dat aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige 

mate is beschadigd; 

- de detaillering van gevels in ernstige mate wordt verstoord door 

(onderdelen van) installaties of andere toevoegingen. 

 

Daarnaast moet vernieuwd werk zijn afgestemd op het origineel (wat 

betreft dakpannen, voegwerk, kleuren van schilderwerk die niet sterk 

afwijkend mogen zijn van die in de rest van de omgeving, gevelbeeld, 

raamindeling, (rol)luiken, etc.). 

 

 



 

 

BIJLAGEN 



 

 

Bijlage 1 

Criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten  

Criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten 

In Bijlage II, artikel 2, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een aantal 

typen bouwactiviteiten vermeld dat in principe omgevingsvergunningvrij is, 

maar waarvoor de voor- en achterkantbenadering geldt. Dat betekent dat 

ze vergunningplichtig zijn op het moment dat er aan de voorkant wordt 

gebouwd. In zo’n geval wordt er onder andere op welstand getoetst. Het 
gaat om bouwwerken als een dakkapel, aan- of uitbouw, bijgebouw of 

overkapping, kozijn- of gevelwijziging en een erfscheiding die hoger is dan 

1 meter. 

 

Verder wordt Bijlage II, artikel 3, van het Bor een aantal typen 

bouwactiviteiten genoemd die in principe vergunningvrij zijn, mits de 

activiteiten passen binnen de planologische regelgeving (projectbesluit, 

bestemmingsplan, etc.). Voldoen ze daaraan niet, dan is een 

omgevingsvergunning voor afwijking vereist, hierbij is ook een 

welstandstoets verplicht. 

 

Om het de aanvrager van een vergunning zo makkelijk mogelijk te maken 

is de gemeente verplicht om in de welstandsnota precies aan te geven hoe 

deze bouwactiviteiten er moeten uitzien om aan de welstandseisen te 

voldoen. Die beschrijving mag niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn en 

mag uitsluitend betrekking hebben op de plaatsing (de plaats op 

bijvoorbeeld het dakvlak, niet of het wel of niet mag), de vorm, de 

maatvoering, het materiaalgebruik en de kleur van het bouwwerk. Dit type 

welstandscriteria worden in deze welstandsnota ‘criteria voor 
veelvoorkomende bouwactiviteiten’ genoemd. Het idee erachter is dat een 
aspirant-bouwer vooraf zelf al kan zien of zijn bouwplan voldoet aan de 

welstandscriteria.  

Voor- en achtertuinbenadering 

Voor een aantal omgevingsvergunningvrije bouwactiviteiten maakt het uit 

of ze aan de voorkant of aan de achterkant van een gebouw worden 

gebouwd. In de voortuin is een bouwactiviteit minder snel 

omgevingsvergunningvrij en zal daarom altijd voorgelegd worden aan de 

welstandscommissie. Dit heeft te maken met het bewaken van een goede 

opbouw van de omgeving met groen, bestrating en bebouwing 

(stedenbouwkundige redenen) en het uiterlijk van de bouwactiviteit 

(welstandsaspect).  

Het gaat hierbij om de bouwactiviteiten ten behoeve van: 

- aan- en uitbouwen (zoals serres); 

- bijgebouwen en overkappingen (zoals schuurtjes, garages, carports); 

- kozijn- en gevelwijzigingen; 

- dakkapellen en; 

- erf- of perceel afscheidingen hoger dan 1 meter; 

- (schotel)antennes. 

 

Definities  

Wat ‘het erf’, ‘het achtertuingebied’ en ‘het voortuingebied’ en precies 
inhouden volgt uit het Besluit omgevingsrecht (artikel 1):  

 

Definitie ‘erf’ 
Het erf is het al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat 

direct gelegen is bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht 

ten dienste van het gebruik van dat gebouw. En, voor zover een 

bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze de 

inrichting ten dienste van het gebruik van dat gebouw niet verbieden.  

 



 

 

Definitie ‘achtertuingebied’ 
Het achtertuingebied is het erf aan de achterkant en aan de niet naar 

openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 meter van 

de voorkant, van het hoofdgebouw.  

 

Definitie ‘voortuingebied  
Het voortuingebied is het erf dat geen onderdeel is van het 

achtertuingebied.  

 

In zijn algemeenheid geldt dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen, dakkapellen, kozijn- en gevelwijzigingen en erfscheidingen 

tussen 1 en 2 meter hoogte, alleen vergunningvrij gebouwd mogen worden 

in de achtertuin, aan de achtergevel of op het achterdakvlak. Ook mag 

vergunningvrij gebouwd worden in een zijtuin, zolang deze zijtuin niet 

onder ‘voortuingebied’ valt.  
 

Voorgevel bepalend 

Als we weten wat de voorgevel is, dan is het geen probleem om de 

zijgevels en achtergevel aan te wijzen. Er is overigens altijd maar één 

voorgevel, dus ook bij hoekwoningen. Bij de meeste gebouwen is het 

duidelijk wat de voorgevel is. Is dat niet het geval dan geldt dat aan de 

hand van de officiële voorgevelrooilijn uit het bestemmingsplan of de 

bouwverordening afgeleid kan worden wat de voorgevel is. Mocht ook dit 

nog geen eenduidig antwoord opleveren, dan moet per locatie worden 

bezien welke gevel als voorgevel aangemerkt moet worden. Daarbij is de 

plaats van het huisnummer en de brievenbus (waar bevindt zich het adres 

van het perceel), de hoofdingang van het gebouw en de hoofdontsluiting 

van het perceel doorslaggevend.  

 

Aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen 

Een aanbouw, uitbouw of aangebouwd bijgebouw is in het algemeen 

passend binnen redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria 

voor veelvoorkomende bouwactiviteiten wordt voldaan. Voldoet een 

aanbouw, uitbouw of aangebouwd bijgebouw niet aan onderstaande 

criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de 

toepasselijkheid van de criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten, 

dan kan de aanvraag voor omgevingsvergunning voor advies aan de 

welstandscommissie worden voorgelegd. Een negatief advies leidt in de 

regel tot aanpassing van het plan, mits een afwijking mogelijk wordt 

gemaakt. De mogelijkheden hiervoor zijn eerder in deze welstandsnota 

genoemd. In geval van een beschermd monument of een beschermd 

stads- of dorpsgezicht is altijd een omgevingsvergunning noodzakelijk 

wordt de welstandscommissie dan ook altijd om advies gevraagd. 

 

Algemeen 

- in maat, schaal en verschijningsvorm ondergeschikt aan het 

hoofdgebouw. 

 

Plaatsing 

- niet vóór de voorgevellijn. 

- afstand tot voorgevellijn (45°-principe): 

o indien aan- of uitbouw minder dan 3 meter breed is: minimaal gelijk 

aan deze maat; 

o indien aan- of uitbouw meer dan 3 meter breed is: minimaal 3 

meter. 

 



 

 

Vorm 

- vormt een eenheid met mogelijk bestaande aan- en uitbouwen 

- overwegend rechthoekige plattegrond. 

- plat dak of een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, dakhelling en 

nokrichting gelijk aan hoofdgebouw. 

 

Maatvoering 

- goothoogte / hoogte plat dak: 

o maximaal 0,25 meter boven 1e bouwlaag, en 

o maximaal gelijk aan goot/dakrand hoofdgebouw indien daaraan 

grenzend.  

- diepte ten opzichte van achtergevel hoofdgebouw maximaal 5 meter, 

voorzover gelegen binnen afstand van 1 meter van de zijdelingse 

erfgrens.  

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- de naar de weg of openbaar groen gekeerde zijde: 

- steen: gelijk aan hoofdgebouw; hout: naturel vergrijzend of gedekte, 

donkere kleur. 

- het naar het voorerf gekeerde gevelvlak dient een gevelopening te 

bevatten met een oppervlakte van min. 10% van het totale gevelvlak. 

De gevelopening kan bestaan uit een raam, toegangsdeur of 

garagedeur. 

 

Vrijstaande bijgebouwen en overkappingen 

Een vrijstaand bijgebouw of overkapping is in het algemeen passend 

binnen redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten wordt voldaan. Voldoet een vrijstaand 

bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande criteria of is er sprake van 

een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de 

criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten dan kan de aanvraag voor 

omgevingsvergunning voor advies aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd. Een negatief advies leidt in de regel tot aanpassing van het 

plan, mits een afwijking mogelijk wordt gemaakt. De mogelijkheden 

hiervoor zijn eerder in deze welstandsnota genoemd. In geval van een 

beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd 

een omgevingsvergunning noodzakelijk wordt de welstandscommissie dan 

ook altijd om advies gevraagd. 

 

Algemeen 

- in maat, schaal en verschijningsvorm ondergeschikt aan het 

hoofdgebouw. 

 

Plaatsing 

- niet vóór de voorgevellijn. 

- afstand tot voorgevellijn (45°-principe): 

- indien de afstand van de zijgevel van het hoofdgebouw tot de buitenste 

contour van bijgebouw of overkapping minder dan 3 meter bedraagt: 

minimaal gelijk aan deze maat; anders: minimaal 3 meter. 

 

Vorm 

- vormt een eenheid met mogelijk bestaande aan- en uitbouwen 

- overwegend rechthoekige plattegrond. 

- plat dak of een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm. 



 

 

Maatvoering 

- goothoogte / hoogte plat dak: 

- maximaal 0,25 meter boven 1e bouwlaag, en 

- maximaal gelijk aan goot/dakrand hoofdgebouw indien daaraan 

grenzend.  

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- de naar de weg of openbaar groen gekeerde zijde: 

- steen: gelijk aan hoofdgebouw; hout: naturel of gedekte kleur of 

gelijkwaardig. 

- dakbedekking: dakpannen, golfplaten of gelijkwaardig in donkere kleur. 

 

Dakkapellen aan de voorkant 

Een dakkapel aan een voorkant is in het algemeen passend binnen 

redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten wordt voldaan, of wanneer er sprake is 

van een eerder goedgekeurd standaardplan. Voldoet een dakkapel aan 

een voorkant niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een 

bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de criteria 

voor veelvoorkomende bouwactiviteiten dan kan de aanvraag voor 

omgevingsvergunning voor advies aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd. Een negatief advies leidt in de regel tot aanpassing van het 

plan, mits een afwijking mogelijk wordt gemaakt. De mogelijkheden 

hiervoor zijn eerder in deze welstandsnota genoemd. In geval van een 

beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd 

een omgevingsvergunning noodzakelijk wordt de welstandscommissie dan 

ook altijd om advies gevraagd. 

 

Algemeen 

- de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw. 

- geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw. 

- geen dakkapel in dakvlak met dakhelling minder dan 30º. 

- indien een bouwblok van meerdere woningen als één geheel 

ontworpen is, met een samenhangende compositie, wordt altijd advies 

van de welstandscommissie gevraagd.  

 

Plaatsing 

- maximaal 1 dakkapel per woning per dakvlak. 

- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige 

rangschikking op horizontale lijn. 

- bij vrijstaande woning in het midden van het dakvlak. 

- minimaal 1 meter dakvlak boven, onder en ter weerszijden van de 

dakkapel, ook ten opzichte van hoek- en kilkepers en 

woningscheidende bouwmuren. 

- verticale afstand van dakvoet tot onderzijde dakkapel maximaal 1 

meter. 

 

Vorm 

- plat afgedekt. 

 

Maatvoering 

- hoogte van voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord/daktrim maximaal 

50% van de verticale hoogte van het dakvlak, met een maximum van 

1,75 meter; 

- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: gelijke hoogte. 

- breedte maximaal 30% van de breedte van het dakvlak met een 

maximum van 4 meter, gemeten tussen eindgevels of midden 

woningscheidende bouwmuren (bij hoek- of kilkepers respectievelijk te 

meten aan boven- of onderzijde dakkapel). 

- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok zijn de dakkapellen 

even hoog.  



 

 

- Boeiboord maximale breedte 0,20 meter.  

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- gelijk aan hoofdgebouw. 

- onder glasvlak(ken) geen dichte panelen of borstwering. 

 

Dakkapellen aan de achterkant 

Een dakkapel aan een achterkant is in het algemeen passend binnen 

redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten wordt voldaan, of wanneer er sprake is 

van een eerder goedgekeurd standaardplan. Voldoet een dakkapel aan 

een achterkant niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een 

bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de criteria 

voor veelvoorkomende bouwactiviteiten dan kan de aanvraag voor 

omgevingsvergunning voor advies aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd. Een negatief advies leidt in de regel tot aanpassing van het 

plan, mits een afwijking mogelijk wordt gemaakt. De mogelijkheden 

hiervoor zijn eerder in deze welstandsnota genoemd. In geval van een 

beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd 

een omgevingsvergunning noodzakelijk wordt de welstandscommissie dan 

ook altijd om advies gevraagd. 

 

Algemeen 

- de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw 

- geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw 

- geen dakkapel in dakvlak met dakhelling minder dan 30º. 

- de dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het 

betreffende dakvlak van het bouwblok 

 

Plaatsing 

- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige 

rangschikking op horizontale lijn. 

- minimaal 0,5 meter dakvlak boven, onder en ter weerszijden van de 

dakkapel, ook ten opzichte van hoek- en kilkepers; 

- verticale afstand van dakvoet tot onderzijde dakkapel maximaal 1 

meter. 

- In geval van plaatsing op een zijdakvlak van een vrijstaande of 

halfvrijstaande woning: minimaal drie meter vanaf het voorgevelvlak en 

tevens in het midden van het dakvlak. 

 

Vorm 

- plat afgedekt. 

- bij dakhelling >45° is aangekapte dakkapel met dakhelling >25° 

toegestaan. 

 

Maatvoering 

- hoogte (van voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord/daktrim) maximaal 

50% van de (verticale) hoogte van het dakvlak, met een maximum van 

1,75 meter. 

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- gelijk aan hoofdgebouw. 

- geen dichte panelen of borstwering onder glasvlak(ken). 

 

Dakramen 

Een dakraam is in het algemeen passend binnen redelijke eisen van 

welstand als aan onderstaande criteria voor veelvoorkomende 

bouwactiviteiten wordt voldaan. Voldoet een dakraam niet aan 

onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede 

twijfel aan de toepasselijkheid van de criteria voor veelvoorkomende 



 

 

bouwactiviteiten dan kan de aanvraag voor omgevingsvergunning voor 

advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. Een negatief 

advies leidt in de regel tot aanpassing van het plan, mits een afwijking 

mogelijk wordt gemaakt. De mogelijkheden hiervoor zijn eerder in deze 

welstandsnota genoemd. In geval van een beschermd monument of een 

beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd een omgevingsvergunning 

noodzakelijk wordt de welstandscommissie dan ook altijd om advies 

gevraagd. 

 

Plaatsing 

- conform maatvoering die geldt voor vergunningsvrije dakramen. 

 

Maatvoering 

- conform maatvoering die geldt voor vergunningsvrije dakramen. 

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- onopvallend, aangepast aan de omgeving. 

 

Kozijn- en gevelwijzigingen 

Een kozijn- of gevelwijziging is in het algemeen passend binnen redelijke 

eisen van welstand als aan onderstaande criteria voor veelvoorkomende 

bouwactiviteiten wordt voldaan. Voldoet een kozijn- of gevelwijziging niet 

aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of 

gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten dan kan de aanvraag voor 

omgevingsvergunning voor advies aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd. Een negatief advies leidt in de regel tot aanpassing van het 

plan, mits een afwijking mogelijk wordt gemaakt. De mogelijkheden 

hiervoor zijn eerder in deze welstandsnota genoemd. In geval van een 

beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd 

een omgevingsvergunning noodzakelijk wordt de welstandscommissie dan 

ook altijd om advies gevraagd. 

 

Algemeen 

- alleen verandering van gevelopeningen of kozijnindelingen (d.w.z. voor 

het maken van een nieuwe gevelopening is een omgevingsvergunning 

voor bouwen vereist!). 

 

Plaatsing 

- niet aan voorgevel of aan zijgevel die naar weg of openbaar groen is 

gekeerd. 

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- materiaal – en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige 

materialen en kleuren van het hoofdgebouw; 

- kunststof / of gelijkwaardig indien gelijk geprofileerd als bestaand; 

- geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. 

 

Erf- en perceelsafscheidingen > 1 meter 

Een erf- of perceelafscheiding is in het algemeen passend binnen redelijke 

eisen van welstand als aan onderstaande criteria voor veelvoorkomende 

bouwactiviteiten wordt voldaan. Voldoet een erf- of perceelafscheiding niet 

aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of 

gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten dan kan de aanvraag voor 

omgevingsvergunning voor advies aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd. Een negatief advies leidt in de regel tot aanpassing van het 

plan, mits een afwijking mogelijk wordt gemaakt. De mogelijkheden 

hiervoor zijn eerder in deze welstandsnota genoemd. In geval van een 

beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd 



 

 

een omgevingsvergunning noodzakelijk wordt de welstandscommissie dan 

ook altijd om advies gevraagd. 

 

Plaatsing 

- 1 meter achter de voorgevelrooilijn. 

 

Vorm 

- vormgeving afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel, tenzij 

deze niet voldoet aan de hier genoemde criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten voor erf- en perceelafscheidingen. 

 

Maatvoering 

- hoogte maximaal 2 meter 

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- indien grenzend aan openbaar gebied: onderste deel in metselwerk of 

ander dicht materiaal passend bij de woning, hoogte maximaal 1 

meter, daarboven minimaal voor 90% open (gaas of latwerk). 

 

Schotelantennes 

Een spriet-, staaf- of schotelantenne is in het algemeen passend binnen 

redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria voor 

veelvoorkomende bouwactiviteiten wordt voldaan. 

Voldoet een spriet-, staaf- of schotelantenne niet aan onderstaande criteria 

of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de 

toepasselijkheid van de criteria voor veelvoorkomende bouwactiviteiten 

dan kan de aanvraag voor omgevingsvergunning voor advies aan de 

welstandscommissie worden voorgelegd. Een negatief advies leidt in de 

regel tot aanpassing van het plan, mits een afwijking mogelijk wordt 

gemaakt. De mogelijkheden hiervoor zijn eerder in deze welstandsnota 

genoemd. In geval van een beschermd monument of een beschermd 

stads- of dorpsgezicht is altijd een omgevingsvergunning noodzakelijk 

wordt de welstandscommissie dan ook altijd om advies gevraagd. 

 

Plaatsing 

- niet vóór de voorgevellijn. 

- niet op zijerf of aan zijgevel, grenzend aan weg of openbaar groen, 

indien er sprake is van een voorerf. 

- niet aan een beschermd monument. 

- bij gestapelde woningbouw op het platte dak, of op, of aan een balkon 

geplaatst binnen de contour van het balkon, indien het een 

schotelantenne betreft met een doorsnede kleiner dan 2 meter en 

hoogte van maximaal 3 meter of het een andere antenne is met een 

hoogte van maximaal 5 meter vanaf de voet. 

- bij gestapelde woningbouw niet aan de voorgevel. 

- maximaal één vergunningplichtige (schotel)antenne aan, op of bij een 

woning. 

 

Vorm 

- indien sprake is van vergunningplicht, de antenne en mast buisvormig, 

dus geen vakwerkconstructie. 

 

Maatvoering  

(alleen van toepassing indien het bestemmingsplan een hogere hoogte 

toestaat voor bouwwerken) 

- hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing op erf maximaal 5 meter. 

- hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel maximaal 5 

meter vanaf het snijpunt met het aangrenzende dakvlak. 

- hoogte schotelantenne (inclusief antennedrager) maximaal 3 meter. 

- doorsnede schotelantenne maximaal 2 meter. 

 



 

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- indien er sprake is van vergunningplichtige (schotel)antennes, dienen 

deze onopvallend en aangepast aan de omgeving te zijn; een gelijke 

kleurtoon moet als het achtergrondmateriaal worden gehanteerd. 

 

 



 

 

Bijlage 2 

Stalen dakplaten op het boerenerf 



 

 

Bijlage 3  

Grootschalige reclamemasten 

Reclamemasten zijn er in zeer verschillende uitvoeringen. De reclame-

uiting varieert van icoon tot volledig affiche. Sommige grootschalige 

reclamemasten zijn verhuurbare reclameobjecten en kennen meerdere 

reclame-uitingen. Omdat de beleving van deze mastodonten uit de 

reclame-industrie op verschillende wijzen plaatsvindt is een opdeling 

gemaakt in een waarneming vanaf de snelweg en een waarneming vanuit 

het omliggende openbaar gebied met langzaam verkeer. Vanuit deze 

verschillende invalshoeken bezien wordt een aantal criteria opgesteld.  

 

De waarneming van reclame masten  

De waarneming van reclamemasten vindt globaal op twee manieren 

plaats:  

- als weggebruiker van de snelweg 

- als deelnemer van het langzaam verkeer van de aangrenzende 

openbare ruimte.  

 

Snelwegverkeer  

Een grootschalige reclamemast is ontworpen voor de eerste groep 

waarnemers. De reclame moet zo lang mogelijk en zo duidelijk mogelijk in 

het gezichtsveld van de passant komen. Dat betekent dat over een grote 

afstand het object zichtbaar moet zijn en dat het object zich niet te ver 

buiten het focuspunt van de weggebruiker dient te begeven. Deze 

voorwaarden leiden ertoe dat de reclamevlakken van dergelijke objecten 

fors bemeten dichtbij de weg worden geplaatst. De relatief forse 

reclamevlakken leiden er vervolgens toe dat ook de mast zwaar 

gedimensioneerd dient te worden. De eerste groep zal het object veelal 

vanaf een zekere verhoging waarnemen en heeft slechts gedeeltelijk en 

kort de tijd het bouwwerk in zich op te nemen. Door de beweging zal een 

verdere reductie in de waarneming plaats vinden.  

Vanuit een voertuig wordt de wereld afstandelijker beleefd en bevinden 

bouwwerken zich nimmer op korte afstand, daar de objecten zich dan 

reeds buiten het gezichtveld begeven. Groep één zal de schaal relateren 

aan de rest van de gebouwde omgeving en de bewegwijzering welke op 

relatief zeer korte afstand van de weggebruiker langs komt. De korte tijd 

dat het object zich op relatief geringe afstand bevindt wordt vanuit de 

ooghoek waargenomen en is als zodanig minder intens. De forse 

dimensies van de mast worden afhankelijk van de afstand de snelheid en 

de lengtebreedte verhouding t.o.v. de reclameaanduiding in meer of 

mindere mate ervaren. De achtergrond en de afstand van het 

reclameobject tot de achtergrond hebben hierop ook invloed. Naarmate de 

reclamezuil dichter bij een achtergrond (bedrijfspanden) staat, valt de zuil 

minder op.  

 

Langzaam verkeer  

De tweede groep heeft meer tijd dan de eerste groep en beleeft het 

bouwwerk van dichterbij. In de meeste gevallen zal ook van een peilhoogte 

verschil geen sprake meer zijn. De langzaam verkeersdeelnemers kunnen 

het bouwwerk intenser in zich opnemen. Deze groep zal de schaal van het 

object ten volle ervaren. De grote schaal zal over het algemeen als 

indringend worden ervaren. De lengtediameter verhouding van de mast 

geeft de mast een grof en zwaar aanzien terwijl ook de bekroning te fors 

oogt voor de hoogte van de mast. Doordat deze groep aanschouwers meer 

tijd en aandacht aan de waarneming kunnen besteden en doordat de 

afstand en de positie van de aanschouwer ten opzichte van het 

reclameobject de ervaring intenser maakt zal de reclame uiting voor deze 

groep, afhankelijk van de omgeving als dissonant in de omgeving worden 

ervaren. Het is aldus van belang grootschalige reclame niet aan langzaam 

verkeerroutes te plaatsen dan wel het zicht op deze bouwwerken te 

minimaliseren.  



 

 

Objectgerichte criteria  

 

Plaatsing  

De reclamemast zal op een dusdanige positie moeten worden gebracht dat 

deze nabij een knooppunt van snelwegen op meer dan 2.5km van een 

gelijkwaardige reclameduiding tegen een achtergrond van grootschalige 

bedrijfsmatige bebouwing komt te staan. Waarbij de mast slechts in zeer 

beperkte mate als langzaam verkeersdeelnemer direct vanuit de openbare 

ruimte te ervaren is. Om het beeld van de passant niet te zeer te verstoren 

door het flitseffect is het verder van belang de mast op enige afstand van 

de weg te plaatsen.  

 

Hoofdvorm  

Het object dient helder en eenduidig te zijn vormgegeven, teneinde 

verrommeling van het beeld te voorkomen. Hierbij is het van belang dat 

toevoegingen zoals verlichting achterwege blijven of minimaal worden 

gedimensioneerd zodat deze de heldere opbouw niet verstoren. Per mast 

is één reclameobject mogelijk daar anders van een heldere eenduidige 

opbouw geen sprake meer is. Bijkomende bouwwerken van bijvoorbeeld 

nutsvoorzieningen verrommelen het beeld wanneer ad hoc naast elkaar en 

onder de reclame neer gezet. Integratie in de mast of clustering van deze 

voorzieningen op enige afstand van de mast weet dit te voorkomen.  

 

Aanzichten  

De getoonde reclame is veelal onderhevig aan wisselingen, waarbij ook 

het aanzicht van het reclameobject verandert. De achtergrond van de 

reclame en de achterkant van het reclamebord zullen terughoudend en 

egaal qua kleurstelling dienen te zijn.  

 

Detaillering  

Een zorgvuldige en sobere detaillering, minimaal gedimensioneerd, vormt 

de basis voor een eenduidige, heldere contour.  

 

Kleurstelling  

De constructieve elementen van de reclamemast zijn dienend en moeten 

als zodanig ook in een terughoudende kleurstelling worden uitgevoerd. 

 



 

 

Ruimte  

 Grootschalige omgeving         HR  

 Binnen de directe invloedsfeer van de bebouwde kom. (niet in het buitengebied) zonder visuele relatie met  

 secundaire infrastructuur          RI  

 Visueel onderdeel van de autoweg en de bebouwde kom          HR  

 Object in omgeving met grootschalige bedrijfsbebouwing          HR  

 Infrastructuur (in de vorm van wegen) sterk dominant          RI  

 

Plaatsing  

 Op zich zelfstaand, vrij van andere bebouwing, maar wel in de visuele beschutting daarvan      HR  

 Afstand tot andere grootschalige reclame minimaal twee en een halve kilometer       RI  

 Als toegevoegd onderdeel van de infrastructuur          HR  

 Op gepaste afstand van de weg          RI  

 

Hoofdvorm  

 Zelfstandige, eenvoudige en eenduidige hoofdvorm          HR  

 Evenwichtige verhouding tussen masthoogte –breedte en tekstbord         HR  

 

Aanzichten  

 Gericht op de weg          RI  

 Teksten e.d. in compositie en afmeting afgestemd op het vlak en de zichtafstand       RI  

 Toevoegingen zijn ondergeschikt en onopvallend          HR  

 

Opmaak  

 Materiaal: metaal, beton          RI  

 Kleur: niet dominant          HR  

 

Overig  

 Aandacht voor de toevoeging als afrastering, schakelkasten, beplanting etc. Toevoegingen clusteren  

 tot één element              RI 

 
Legenda:  
HR : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere ontwikkeling met het accent op herstel  



 

 

RI : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/ interpreteren leidraad voor de verdere ontwikkeling  
IV : het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen 
 



 

 

4.5 Wymbritseradiel  
Welstandscriteria  
 

2.1 ALGEMENE WELSTANDSASPECTEN 
 

Toelichting 
 
De uitwerking van de zo concreet mogelijke welstandscriteria is te baseren 
op een stelsel van algemene welstandsaspecten. Deze algemene 
welstandsaspecten liggen (haast onzichtbaar) ten grondslag aan elke 
planbeoordeling. Met andere woorden: ze vormen het fundament onder de 
welstandstoets. 
 
In de praktijk zullen de uitwerkingen naar loketcriteria, gebiedsgerichte en 
objectgerichte criteria meestal voldoende houvast bieden voor de 
planbeoordeling maar toch kunnen zich bijzonder situaties voordoen. In 
die situaties kan het dan wenselijk zijn om terug te grijpen op de algemene 
uitgangspunten.  
De welstandscommissie kan burgemeester en wethouders in zo’n geval 
gemotiveerd en schriftelijk adviseren van de hardheidsclausule gebruik te 
maken en af te wijken van de gebiedsgerichte en objectgerichte 
welstandscriteria. In praktijk betekent dit dat het betreffende plan alleen op 
grond van de algemene welstandsaspecten wordt beoordeeld.  
Hopelijk zal het hierbij gaan om vernieuwende en ‘niet te voorspellen 
plannen’ gaan die zich sterker van de omgeving onderscheiden. Dan is 
het logisch dat de ‘redelijke eisen van welstand’ hoog komen te liggen 
omdat dan een sterker beroep moet worden gedaan op zaken als de 
zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap.  
Het kan echter ook gaan om een bouwplan dat ‘slaafs’ is aangepast aan 
de gebiedsgerichte welstandscriteria en tegelijkertijd zo onder de maat 
blijft dat het op den duur zijn omgeving negatief zal beïnvloeden.  
 
De algemene welstandsaspecten zijn in de bijlage opgenomen.  
 

 

 

 

 

 

 

2.2 GEBIEDSGERICHTE WELSTANDSCRITERIA 

 
Toelichting 
 
Een belangrijke pijler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte 
welstandsbeleid. De gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt 
voor de kleine en middelgrote bouwplannen die zich voegen binnen de 
bestaande ruimtelijke structuur van Wymbritseradiel. Deze criteria zijn 
gebaseerd op de identiteit van Wymbritseradiel en het architectonisch 
vakmanschap en de ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande situatie 
worden aangetroffen. Deze criteria geven aan hoe een bouwwerk ‘zich 
moet gedragen’ om in zijn omgeving niet teveel uit de toon te vallen, en 
welke gewaardeerde karakteristieken uit de omgeving in het ontwerp 
moeten worden gebruikt.  
 
 
Schets van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente 
Wymbritseradiel 
 
De huidige omvang van de gemeente is het resultaat van de gemeentelijke 
herindeling van 1984. 
Als gevolg van de zeespiegelstijgingen na de laatste ijstijd, vond vanaf ca 
2700 voor Christus sedimentatie plaats van zand en klei. Deze afzetting 
vond plaats op de pleistocene ondergrond bestaande uit keileem met 
daarop dekzand. Als gevolg van deze afzettingen ontstond er een 
veenpakket. Dit veenpakket werd vooral rond het begin van de jaartelling 
regelmatig overspoeld door het opdringende water van de Middelzee. 
Deze zee werd vanaf ca 1000 na Chr. omdijkt en vervolgens ingepolderd.  
Uiteindelijk slibde de Middelzee steeds verder dicht.  
Als gevolg van de lage ligging van het grondgebied zijn op veel plaatsen 
terpen opgeworpen. Sommige daarvan zijn in de 19

e
 eeuw en aan het 

begin van de 20
e
 eeuw afgegraven. Een andere karakteristiek in het 

landschap van Wymbritseradiel is dat er veel oude dijklichamen liggen en 
dat er een uitgebreid web van meren, vaarwegen en sloten aanwezig is. 
De meeste plaatsen in Wymbritseradiel zijn ontstaan op of rondom de 
terpen. De bewoners waren voornamelijk werkzaam in de veeteelt of in de 
visserij. Mede als gevolg van de mechanisatie in de agrarische sector 



 

 

weken vele arbeiders uit naar elders. 
Dat is ook de reden dat veel dorpen hun 
oorspronkelijke structuur en bescheiden 
omvang hebben behouden.  
Een aantal plaatsen zoals IJlst, Heeg, 
Woudsend en Scharnegoutum kon zich 
wel stevig ontwikkelen. Dit kwam onder 
meer vanwege hun strategische ligging 
aan het water en de kansen die dat 

bood voor handel en nijverheid. 
 
De groei van de plaatsen stagneerde in de eerste helft van de 20

e
 eeuw. 

Pas in de na-oorlogse periode kwam er weer ontwikkeling op gang. Dit 
heeft enerzijds te maken met de opkomende betekenis van de watersport 
en anderzijds met de toegenomen mobiliteit waardoor het aantrekkelijke 
woonklimaat van de gemeente nu door forenzen wordt benut. Voor wat 
betreft de watersport valt op dat de dorpskernen zijn veranderd doordat 
veel (kleine) woningen nu een andere functie hebben gekregen (winkeltje 
of restaurant). De woonfunctie heeft zich naar nieuw ontwikkelde 
woongebieden verplaatst. Daarnaast valt op dat er op diverse plekken 
recreatieparken en bungalowparken zijn ontwikkeld en dat er tal van 
bedrijven zijn ontstaan (zeilscholen, jachtbouw etc). Met name in Heeg en 
Woudsend is de groei van de bedrijvigheid goed merkbaar. 

 

De kernen  
 
Abbega is een terp dorp. Op de terp is 
een kerk gebouwd met daarom heen 
een kerkhof omringd met opgaande 
beplanting en een sloot. Zuidoostelijk 
van de kerk staat een 
verenigingsgebouw, een gebouw van 
na de eeuwwisseling dat in de veertiger 
en vijftiger jaren is uitgebreid, de oudste 
huizen van het dorp zijn aan het 

oostelijk deel van de Wartenterp gebouwd, zoals drie woningen met een 
schildkap en de dubbele woning met zadeldak grenzend aan het kerkhof. 
De bebouwing aan de noordzijde van de terp is op maaiveldhoogte 
gebouwd. In de afgelopen jaren is aan de noordzijde van het dorp een 
nieuwbouwwijk ontstaan.  

 
Blauwhuis is een katholieke gemeenschap ontwikkeld rondom de Sint 
Vituskerk. Het grootste deel van de bebouwing lag aan de zuidzijde van de 
dijk, rond de kerk. Loodrecht op de Hemdijk ligt de weg Wolsum-
Blauwhuis-Greonterp, waaraan al voor 1930 verschillende gebouwen 
verrezen waardoor de plaats een kruisvormige plattegrond kreeg. Ook 
langs de Hemdijk kwamen nieuwe gebouwen. Na 1930 werd aan de 
zuidzijde van het dorp een nieuwe straat aangelegd, waarlangs ook 
bebouwing tot stand kwam. De meeste karakteristieke elementen zijn 
daarom aan deze wegen te vinden. Dat is in de eerste plaats de fraaie 
neogotische St. Vituskerk. Ook de pastorie, de rond de kerk gelegen tuinen 
en graven zijn kenmerkende elementen.   
Karakteristiek voor de Friese streek zijn de huizen van één bouwlaag met 
een schildkap parallel aan de weg. Aan het dorpslint is nog een aantal 
kenmerkende clusters van deze bebouwing aanwezig.   
Dominerend aan het dorpslint is vooral het bejaardentehuis Het 
Teatskehûs. Het gebouw wijkt in schaal en vormgeving af van de overige 
bebouwing in het dorp. 
 

 
Folsgare is een terpdorp, dat 
halverwege de rijksweg Bolsward-
Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. 
Op de kruising van de Tsjearddyk, 
Jongedijk en de Mieddyk is de 
dorpskern Folsgare ontstaan. Ten 
noorden en zuiden van het oude lint zijn 
nieuwbouwwijken ontstaan. 
 

 
 

Gaastmeer is ontstaan aan het Friese 
meer De Fluessen en staat hierdoor 
rechtstreeks in verbinding met een 
aantal Friese meren, zoals het 
Heegermeer en het Grote Gaastmeer. 
Tegenwoordig zijn er twee woonkernen 
te onderscheiden, namelijk de Greate 
Gaastmar en de Lytse Gaastmar. 
Voorheen bestond Gaastmeer uit drie 
delen: de Noardbuorren, de 



 

 

Middenbuorren en de Fiskersbuorren. Kenmerkend voor de structuur is de 
kleinschaligheid en de van oudsher op het water georiënteerde panden. 
Tussen Kleine Gaastmeer en Gaastmeer kwamen van oudsher grote open 
ruimten voor; deze zijn in de afgelopen decennia in belangrijke mate 
gewijzigd door de realisering van het bungalowpark Liuwedaem. 
 

Gauw is ontstaan aan de oude 
verbinding Sneek-Leeuwarden die over 
een rug van lichte kleigrond is 
getraceerd. De ruimtelijke structuur van 
Gauw wordt in sterke mate gekenmerkt 
door de aan beide zijden van de weg 
gelegen bebouwing. In het midden van 
het dorp is deze bebouwing het sterkst 
aaneengesloten, waarbij de ruimtelijke 

beslotenheid nog wordt versterkt door het bochtige verloop van de weg. 
Door deze opbouw en door de vernauwingen in het straatprofiel aan de 
beide uiteinden van dit gebied, is hier een straatruimte ontstaan die visueel 
als dorpskom functioneert. De bebouwing bestaat voornamelijk uit panden 
met één bouwlaag en duidelijke kap. Een enkele maal komt bebouwing in 
twee bouwlagen met kap voor. De plaatsing in de voorgevelrooilijn is 
bepalend voor de schaal van de buitenruimte. De kerk en de daarom heen 
liggende groene ruimte van de begraafplaats vormen een bijzonder 
element in het centrum. Ook de inrichting van de erven en de openbare 
ruimte draagt bij aan de bijzondere kwaliteiten van het dorpscentrum. 
Belangrijk is onder meer de aanwezigheid van het kerkhof met de 
omringende muur, haag- en boombeplanting en de nabijheid van het water 
sfeerbepalend voor de omgeving.  
De delen van het dorp die buiten de genoemde vernauwingen liggen, zijn 
meer open van opbouw en vormen vanuit de dorpskom de overgang naar 
het buiten gelegen landschap. De dorpsuitbreidingen bevinden zich aan de 
oost en noord-oostzijde van het lint.  
 

Goënga is een terp dorp en bevindt zich 
in de overgangszone tussen twee 
verschillende landschapstypen. De 
structuur van het dorp is concentrisch 
van opbouw. De aanwezige kerk in het 
dorp ligt centraal op de terp. Rondom en 
georiënteerd op de kerk staan 
kleinschalige en traditioneel-

ambachtelijke bebouwing. Opvallende kenmerken zijn de kerk en de 
pastorie woning aan de westkant.  
In aansluiting op de structuur van de terp is langs de doorgaande weg een 
lintbebouwingpatroon ontstaan. In eerste instantie werden vooral 
boerderijen gebouwd maar in de loop van der jaren kwam een verdere 
invulling met voornamelijk woonhuisbebouwing tot stand. De huidige 
situatie laat zien dat de linten vooral benut worden als locatie voor wonen. 
De bebouwingsvorm langs deze linten is voornamelijk één bouwlaag met 
kap. 
Aan het begin en het einde van de dorpslint van Goënga zijn twee 
nieuwbouw gebieden ontwikkeld. Met woningbouw bestaande uit 
vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen. De straten kenmerken zich 
als planmatige woonstraten. De woningen zijn individueel van opzet en 
bestaan voornamelijk uit één bouwlaag met kap. 
 

Greonterp is een klein terpdorp. De 
nederzetting is sterk verbonden met het 
water. Het dorp kent een concentrische 
opbouw omringd door de vaart en 
opvaart. De structuur van het gebied is 
nog grotendeels gaaf. Dit geldt vooral 
voor het rijtje woningen langs het oude 
centraal gelegen pad en de boerderij 
die in het verlengde hiervan ligt. 
Alsmede voor de begraafplaats en de 

klokkentoren. Ook het bebouwingsbeeld is qua bouwvorm, detaillering en 
materiaalgebruik veelal nog oorspronkelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
kleine woningen en schuren met schilddak, lage goot en sterke dakhelling. 
De huizen hebben daarbij langgerekte, gedeelde ramen. Ook de 
klokkentoren op het verhoogde kerkhof en omringd door beplanting is 
karakteristiek voor het dorp.  
 

 
De nederzetting Heeg ontstond temidden 
van het merengebied bij de samenkomst 
van waterwegen, onder andere naar 
Staveren, Sneek, Woudsend en Lemmer. 
In de nabijheid van een op een 
bescheiden terp gelegen kerk ontstond in 
de 12

e
 eeuw de handel en visserij. Dit 

leidde al in een vroeg stadium tot een 



 

 

verdichting van het bebouwingspatroon. De bebouwing was hoofdzakelijk 
gesitueerd aan de Syl en kerkgelegen hoofdstraat. Terwijl ook langs de 
doorgangen naar de achterpercelen bebouwing ontstond. Na de Tweede 
Wereldoorlog ontwikkelde Heeg zich tot watersportcentrum. Ten oosten en 
zuiden van het dorp werd de Parshoeke aangelegd en ten oosten van de 
kern het recreatiegebied Oer de Graft. Dit gebied bestaat uit een 
jachthaven, recreatiewoningen en mogelijkheid voor recreatie activiteiten. 
Ten noordoosten van de oude dorpskom werd een nieuwe dorpskom 
aangelegd, waarbij aansluiting werd gezocht op de reeds bestaande 
lintbebouwing. Tevens is aan de noordoost zijde een groot bedrijventerrein 
ontwikkeld.  
 

Jutrijp en Hommerts zijn twee 
vaartdorpen. De bebouwing in de 
dorpen was aan de westzijde van de 
vaart gesitueerd. Omstreeks het 
midden van de vorige eeuw waren 
beide dorpen al min of meer aan elkaar 
gegroeid en vormde de bebouwing een 
lang lint. Het vervoer verliep 
aanvankelijk via het water maar in 1846 

werd ook een verbinding over land aangelegd naar Heeg. Nieuwe 
woningen werden aan de straatweg gebouwd op de nog open ruimten. Op 
enkele locaties vooral bij kruispunten ontstonden zelfs kleinschalige 
nieuwbouwwijkjes. Behalve deze uitbreidingswijkjes is de ruimtelijke 
structuur van de dorpen niet of nauwelijks gewijzigd. 
 

IJlst ontstond in de Middeleeuwen bij de 
samenkomst van de waterwegen de 
Wymerts en de Geeuw. Langs de beide 
oevers van de Ee kwam in de 11

e
 eeuw 

bebouwing tot stand. De gesloten 
lintbebouwing ter weerszijden van de Ee 
strekte zich uit van de Zijl tot het huidig 
Zuideinde. Over de Ee lagen een drietal 
bruggen. De achterterreinen waren met 

uitzondering van het zuidoostelijk einde onbebouwd en begrensd door de 
Westelijke en Oostelijke Dij-gracht. Aan het zuidoostelijk einde lagen kerk- 
en kloostergebouwen. Tegenover de kerk lag aan de Ee een stins. De 
kloostergebouwen werden in 1572 verwoest en verdwenen uit het 
stadsbeeld. In de 18

e
 eeuw kwam als gevolg van de stagnerende handel 

en scheepvaart de uitleg van het stadje geleidelijk tot stilstand. In de 
periode 1850-1940 hebben zich ook geen grootschalige ontwikkelingen 
voorgedaan. Noemenswaardig zijn de aanleg van het spoor en de bouw 
van het station (1885). Verder werd de verdichting van de noordelijke 
woonbebouwing mogelijk door het verdwijnen van molens en de 
verplaatsing naar buiten van de houtbewerkings- en 
scheepsbouwindustrie. De belangrijke wijzigingen in het ruimtelijk beeld 
van IJlst dateren van na de Tweede Wereldoorlog. In 1950 werd een 
overkluizing aangebracht over de noordelijk einde van de Ee om ruimte te 
scheppen voor de uitgebreide gereedschapsindustrie. Aan de noord- en 
oostzijde kwamen nieuwe woonwijken tot stand. Bij de ontwikkeling van de 
wijk De Iendracht is gebruik gemaakt van een beeldkwaliteitsplan. 
 

Nijland is relatief laat ontstaan en is van 
oorsprong geen terpdorp. Toch heeft de 
structuur van de nederzetting een aantal 
kenmerken die ook bij terpdorpen 
voorkomen. Dit zijn de centraal gelegen 
kerk met het kerkhof, het lijkepad, de 
kerkgracht en de eromheen gesitueerde 
bebouwing. Het kerkterrein is verhoogd. 
De bebouwing rond de kerk heeft van 
oorsprong voornamelijk een  agrarisch 

karkater. Het  gaat dan ook om grote panden in een losse situering rond 
het kerkterrein. Aan de Eile Polle en de Hokwerdastrjitte staan ook kleinere 
woonblokken. De bebouwing is nadrukkelijk met de voorzijde naar de kerk 
gelegen. Van oudsher staat het hierboven besproken bebouwingscluster 
met de buitenwereld in verbinding via een opvaart en via een aantal 
radiaalsgewijs verlopende wegen. Ten zuiden van de bebouwing rond de 
kerk, ontstond langs deze wegen ‘de Buorren’; het tweede belangrijke 
bebouwingscluster binnen de dorpskom dat een eigen structuur kent. Het 
beeld van dit bebouwingscluster wordt gekenmerkt door in sterke mate 
aaneengesloten bebouwing bestaande uit woningen, winkels bedrijven en 
enkele grote panden.   Deze twee verschillende gebieden vormen samen 
het historische karakter van het beschermde dorpsgezicht.  
Nieuwbouwwijken verrezen aan de zuidoostzijde van het dorp. 
 
Oosthem is gelegen in een gebied met klei-op-veengronden dat grenst 
aan de oude kleiwallen van de voormalige Middelzee. Van oorsprong is het 
een terpdorp gelegen in het zogenaamde Hemmengebied. De terp is nog 
duidelijk zichtbaar ter plaatse van de later herbouwde kerk en 



 

 

pastoriewoning. De woningen werden 
vooral langs de hoger gelegen ‘hemdijk’ 
door het dorp gebouwd tussen weg en 
water. De bebouwing aan de noordkant 
van de dijk had voornamelijk een 
agrarisch karakter. Na de Tweede 
Wereldoorlog vond nieuwbouw plaats 
aan de oostkant van het dorp. 

Kenmerkend voor Oosthem is de ligging aan de Boalserterfeart. Een deel 
van de dorpsbebouwing is op het water georiënteerd hoewel dat vanaf 
landzijde nauwelijks is te zien. De woonbebouwing is sterk toegenomen in 
de 19

e
 eeuw. Dit laatste was het gevolg van de sterk toegenomen 

woonfunctie van vooral de kerkdorpen. Deze uitbreiding hield verband met 
de toename van het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw en agrarische 
sector. 
Ten noordwesten en zuidoosten van het dorp zijn aan het einde van de 
vorige eeuw jaren twee uitbreidingen gerealiseerd. De bebouwing van 
deze uitbreidingen is individueel van karakter. Het gaat hier om vrijstaande 
en twee-onder-één-kap woningen. In aansluiting op het karakter van 
Oosthem is voornamelijk gebouwd in één bouwlaag met kap. 
 
 

Oppenhuizen en Uitwellingerga zijn 
twee vaartdorpen. Omstreeks 1850 was 
de bebouwing in beide dorpen ter 
weerszijden van de vaart gesitueerd, 
waardoor de plattegrond van beide 
dorpen een langgerekte vorm heeft. 
Voor het vervoer waren beide dorpen 
geheel op het water aangewezen. Een 
belangrijke wijziging was de aanleg van 

de weg Sneek-Joure waardoor de beide dorpen ook over land bereikbaar 
werden. Nieuwe huizen werden voortaan aan weerszijden van deze weg 
gebouwd. Door de geleidelijke verdichting van het bebouwingslint groeiden 
beide dorpen aan elkaar. Op verschillende locaties, maar voornamelijk ten 
westen van de dorpslint van Oppenhuizen en in Uitwellingerga aan de 
zijde van Sneek, is nieuwbouw gepleegd. Op recreatiegebied is ook 
Uitwellingerga gegroeid. Het dorp beschikt over een tweetal havens en 

enkele recreatiewoningen. 
 

Oudega was omstreeks 1850 een klein dorp gelegen aan de weg langs de 
vaart tussen de Oudegaaster Brekken en de Schuttelpoel. Rond de kerk 
nabij de Brekken was sprake van een zekere kernvorming. Verdichting van 
het dorp vond plaats aan de weg langs de vaart. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd Oudega vooral aan de noordzijde van 
het dorp uitgebreid met nieuwe woningen. 
 

Scharnegoutum is een terpdorp en ligt 
aan de oever van de voormalige 
Middelzee. De hoofdstructuur van 
Scharnegoutum wordt bepaald door de 
elkaar in het centrum kruisende wegen: 
de Ald Dyk/St. Martensdyk en de 
Legedyk. In de oostelijke oksel van dit 
wegenkruis ligt de N.H.-kerk met 
bijbehorende begraafplaats. De kerk ligt 

centraal in het dorp. Concentrisch hier omheen staat kleinschalige 
ambachtelijke traditionele bebouwing. Deze bebouwing is georiënteerd op 
de kerk. De bebouwing aan de Ald Dyk en de Achterbuorren is in 
Scharnegoutum de enige voor de Friese terpdorpen kenmerkende 
bebouwing met lage goot en overwegend schildkap. Met name de 
Achterbuorren is door zijn kleinschaligheid, beslotenheid en gaafheid van 
bebouwing en inrichting een karakteristiek en waardevol plekje in het dorp. 
In de dorpskern tegenover de kerk staat bebouwing uit de tweede helft van 
de 20

e
 eeuw. Deze bebouwing bestaat uit één bouwlaag en kent 

onderlinge samenhang. Na de Tweede Wereldoorlog werd er met name 
nieuwbouw gepleegd aan de noordzijde van het dorp. Kleinschalige 
nieuwbouwlocaties zijn te vinden aan de zuid en oostzijde van de kern.  
 

Tirns is van oorsprong een terpdorp dat 
via het water bereikbaar was. Het dorpje 
ligt aan de Franekervaart en via 
opvaarten staan diverse huizen met dit 
water in verbinding. De bebouwing is 
voornamelijk georiënteerd op de 
Thaborwei of op het water. De historisch 
ruimtelijke structuur wordt hier 
gekenmerkt door de vaart, de opvaarten 
en de doorgaande oude Middelzeedijk. 

Voorts door de centraal gelegen kerk en de verhoogde begraafplaats met 
de omringende beplanting. Het huidige bebouwingsbeeld is compacter 



 

 

geworden. Binnen de omringing van de opvaarten is een achttal nieuwe 
woningen gebouwd. Het kerkgebouw heeft nog een oorspronkelijke 
bouwvorm en detaillering en neemt in het dorpsbeeld een centrale plaats 
in. De oudere woonbebouwing is in het algemeen kleinschalig van 
karakter. Veelal is er sprake van één bouwlaag met een schild of zadeldak. 
Kenmerkend zijn daarbij de geringe goothoogte en de grote dakhelling. 
Een opvallend aspect binnen de ruimtelijke opbouw van Tirns is de 
opeengepakte situering van de oudere bebouwing. Daarnaast komt echter 
ook verspreide oudere bebouwing voor. Door de individuele daken en door 
het verspringen van voor- en achtergevels ontstaat binnen de clusters een 
sterke geleding. Een kleinschalige nieuwbouwuitbreiding is te vinden aan 
de oostzijde van de dorpskern. 
 

Het oudste gedeelte van Westhem is de 
omgeving van de kerk, ook wel 
Feytebuorren genoemd. Westhem is 
een kleine bebouwde enclave in het 
open weidegebied. Het ligt verhoogd 
aan een kronkelige waterloop en is 
eenzijdig ontsloten middels een pad.  
Dominant in het beeld is vooral de oude 
kerk met zijn eenvoudige vorm. De kerk 
is gebouwd op een terp en ligt aan een 

opvaart. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1708, maar ook daarvoor 
heeft op deze plaats een kerk gestaan. Tegenover de kerk staan een 
drietal woningen. Een groter pand, de pastorie, ligt in het verlengde van dit 
rijtje. Waar dijk en vaart tezamen komen, werden ook enkele huisjes 
gebouwd. Deze bebouwing wordt ook wel “de Kat” (sluis) genoemd en 
vormt de basis voor de ontwikkeling van een lint van bebouwing ten oosten 
van de Hemdijk.  
De bebouwing bij “de Kat” heeft zich op een logische manier verder 
ontwikkeld tot een lint van bebouwing tussen Hemdijk en vaart. De 
oriëntatie op het water maakt in de loop der tijd plaats voor een oriëntatie 
op de weg.  Het bebouwingsbeeld van “de Kat” is vrij kleinschalig. Steeds 
is gebouwd in één bouwlaag met een schild- of zadeldak. Een aparte 
plaats binnen de bebouwing van “de Kat” wordt ingenomen door de 
boerderij aan de zuidkant van het dorp op een markante plaats aan de 
bocht van de hemdijk. Deze stelpboerderij is in combinatie met de 
omringende beplanting een waardevol element binnen het dorp. De kerk 
en de boerderij bepalen het karakter van het dorp. 
 

 
Wolsum is van oorsprong een terpdorp 
dat via water bereikbaar was. De 
concentrische opzet van het dorp 
vertoont een sterke verwevenheid met 
het omringende landschap. Via de 
opvaarten is het dorp verbonden met de 
Bolswarder trekvaart. De kerk ligt 
centraal in het dorp op het verhoogde 
kerkhof. De hoofdverkeersroute is de 
door-gaande dijk. De bebouwing van 

Wolsum is op de doorgaande dijk georiënteerd of op het zijweggetje dat 
langs de kerk loopt. De bebouwing is in zijn algemeenheid kleinschalig en 
heeft een opbouw van één bouwlaag met een schild- of zadeldak. Een 
pand van bijzondere waarde voor het dorp is het huis direct ten zuiden van 
de kerk dat kenmerkend is voor de kleinschalige sfeer van de omgeving 
van de kerk  en de, achter de kerk gelegen, voormalige pastorie. Zowel 
aan de noordelijke als aan de zuidelijke entree van het dorp ligt een huis 
met de kenmerkende langgerekte gevelopeningen en met een schilddak 
waarin één of meer dakkapellen zijn opgenomen. De stelpboerderijen 
vormen karakteristieke elementen in het dorp.  
 

Woudsend ontwikkelde zich aan de Ee. 
Omstreeks 1850 was de bebouwing 
vooral gesitueerd tussen de Ee en de 
Wegsloot. Door de gunstige ligging aan 
de Ee, die van oudsher de 
waterverbinding vormde van IJlst, Sneek 
en Leeuwarden met de Zuiderzee 
ontwikkelde Woudsend zich tot een 
handels- en scheepsvaartnederzetting. 

Deze sociaal-economische ontwikkeling heeft tot gevolg gehad dat 
Woudsend zich wat aanleg en bebouwing betreft onderscheidt van de 
omliggende agrarische nederzettingen. Door de relatief grote dichtheid van 
deze bebouwing heeft het een wat stedelijk karakter gekregen. Ook aan de 
overzijde van Ee was bebouwing aanwezig. Tot het midden van de vorige 
eeuw was Woudsend vrijwel alleen over water bereikbaar. Pas na 1850 
ontstond de huidige Oost-West verbinding over land die in het midden van 
het dorp leidde tot een doorbraak in de dichte bebouwingsstructuur. Aan 
deze weg kwam enige woningbouw tot stand. Tussen 1930 en 1949 werd 
gebouwd tussen de zuivelfabriek en de arbeiderswoningen ten westen van 



 

 

de protestante kerk en aan overzijde van de wegsloot, langs de weg naar 
Indijk. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van Woudsend speelde zich 
vooral af in de naoorlogse periode. Ten oosten en westen van het dorp 
kwam woningbouw tot stand. Het meest recent is de uitbreiding De Warren 
aan de zuidwestzijde van de oude kom. Van de toekomstige 
nieuwbouwwijk ’t Skar is gebruik gemaakt van een beeldkwaliteitsplan. 
Daarnaast is de toeristische functie gegroeid zoals onder meer mag blijken 
uit de aanleg van een jachthaven en bungalowpark ten noordwesten van 
Woudsend. Ten oosten van de kern is een grootschalig bedrijventerrein 
gelegen. 
 
De huidige ruimtelijke structuur en de daarmee samenhangende 
bebouwing in het plangebied, is sterk gekoppeld aan de historische 
ontwikkeling van Woudsend, waarbij vooral de situatie rond 1830 nog goed 
intact is gebleven. Deze aspecten alsmede de waardering van de 
karakteristieke eenvoudige woonhuizen vormden de belangrijkste 
aanleiding voor de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht. 
 
 

Gebiedsindeling en welstandsambities 

 
Op grond van deze ontwikkelingsschets is een indeling te maken naar 
ruimtelijk en functioneel samenhangende gebiedsdelen. Er zijn in 
Wymbritseradiel 8 type welstandsgebieden onderscheiden die 
onderverdeeld zijn in 70 deelgebieden. Voor elk type gebied is een 
beoordelingskader opgesteld, waarin steeds de volgende onderdelen aan 
de orde komen: 
Een korte beschrijving van het gebied, waarbij aandacht wordt besteed 

aan de ontstaansgeschiedenis, de stedenbouwkundige of 
landschappelijke omgeving, een typering van de bouwwerken en het 
materiaal- en kleurgebruik en de detaillering. 

Een samenvatting van het beleid, de te verwachten en/of gewenste 
ontwikkelingen en de waardering voor het gebied op grond van de 
belevingswaarde en eventuele bijzondere cultuurhistorische, 
stedenbouwkundige of architectonische werken. 

De aanvullende beleidsinstrumenten die de gemeente inzet in het gebied.  

De voor het gebied geldende welstandsambitie.  

De welstandscriteria, steeds onderverdeeld in criteria betreffende de 
plaatsing, de hoofdvorm, de aanzichten, de opmaak en eventuele 
overige aspecten onder het kopje ‘diversen’.  

 
 
Elk gebied een eigen ‘ambitie’   
 
Het vaststellen van de welstandsambitie is een cruciaal element van het 
welstandsbeleid. De kwaliteit van de gebieden, het gevoerde ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid en de verwachtte ontwikkelingen zijn bepalend.  
 
In theorie zijn vier welstandsambities mogelijk:  
het door het Rijk aangewezen beschermde stads- of dorpsgezicht. Deze 

aangewezen gezichten worden van algemeen belang geacht wegens de 
schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel 
de wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. Deze waarden 
worden onder meer beschermd door een bestemmingsplan en doordat 
bouwwerken die elders vergunningsvrij zijn, in deze gebieden onder de 
lichte vergunningplicht vallen.  De algemene beleidsintentie zal hier 
vooral gericht zijn op het handhaven en versterken van de bestaande 
kwaliteiten. 

het bijzondere welstandsgebied. Het gaat hier om de gebieden waar extra 
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wenselijk wordt geacht en de 
gemeente naast het welstandstoezicht ook aanvullende 
beleidsinstrumenten inzet (of dit in de nabije toekomst zal doen). In 
deze gebieden moet het welstandstoezicht een bijdrage leveren aan het 
versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. Dit betekent dat 
de beleidsintentie vooral is gericht op handhaving en respecteren.  

het reguliere welstandsgebied. Deze gebieden kunnen afwijkingen van de 
bestaande ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur van de 
gebouwen zonder al te veel problemen verdragen. De gemeente stelt 
hier geen aanvullende eisen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. In 
deze gebieden is het welstandstoezicht gericht op het respecteren van 
de basiskwaliteit. Incidentele veranderingen zijn over het algemeen 
goed mogelijk. 

het welstandsvrije gebied. In deze gebieden wordt het welstandstoezicht 
niet van toepassing verklaard. Hiervoor kunnen verschillende redenen 
zijn: bijvoorbeeld omdat er in de planbegeleiding al voldoende garanties 
voor ruimtelijke kwaliteit zijn ingebouwd, of omdat het ruimtelijk karakter 



 

 

van het gebied een welstandstoets, naar de mening van de 
gemeenteraad,  overbodig maakt.  

 
 

De welstandsbeleidskaart van Wymbritseradiel  
 
Binnen het gemeentelijk grondgebied zijn op grond van veldinventarisatie 
ten behoeve van deze nota in totaal 8 gebiedstypen onderscheiden. 
Hieronder volgt een opsomming van deze gebiedstypen waarbij ook 
aangegeven is welke welstandsambitie van kracht is.  
 
A. Stads- en dorpskernen (beschermd) 
Dit zijn de door het rijk aangewezen gebieden die op grond van de 
Monumentenwet een beschermde status hebben. Het betreft de kernen 
van Heeg, Nijland, IJlst, en Woudsend. 
 
B. Dorpskernen (bijzonder welstandsgebied) 
Naast de beschermde stads- en dorpsgezichten wordt het karakter van de 
gemeente in belangrijke mate bepaald door de overige dorpskernen. Vele 
daarvan hebben een markante opbouw en bieden ruimte aan diverse 
karakteristieke bouwwerken.  
Het betreft de kernen van Abbega, Gaastmeer, Greonterp, Heeg, Oudega, 
Sandfirden, Scharnegoutum, Tirns, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum en 
Woudsend. 
 
C. Dorpse lintbebebouwing (bijzonder welstandsgebied) 
In aansluiting op de kernen of gewoon langs belangrijke infrastructurele 
routes zijn in de loop der eeuwen lintbebouwingen ontstaan. 
Het betreft: Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Heeg, 
Hommerts, Jutrijp, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, 
Scharnegoutum, Uitwellingerga, Westhem, Woudsend en IJlst.  
 
D. Voor-oorlogse bebouwing (bijzonder welstandsgebied) 
Het betreft hier enkele planmatige woongebieden uit de voor-oorlogse 
periode die toch een geheel eigen sfeer hebben gekregen. Deze 
woongebieden liggen in Heeg, IJlst, Scharnegoutum. 
 
E. Nieuwbouw (regulier welstandsgebied) 

Het betreft voornamelijk na-oorlogse woningbouw. De omvang van de 
uitbreidingen  is in de kleine dorpen veelal beperkt zodat er een redelijke 
afwisseling is ontstaan tussen seriematige en individuele nieuwbouw.  
In de grotere plaatsen komen grotere uitbreidingen voor die een sterkere 
onderlinge samenhang kennen. 
Nieuwbouwgebieden komen voor in Abbega, Blauwhuis, Folsgare, 
Gaastmeer, Gauw, Goënga, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Nijland, Oosthem, 
Oppenhuizen, Oudega, Scharnegoutum, Tirns, Uitwellingerga, Wolsum, 
Woudsend en IJlst.  
 
F. Bedrijfsterrein (regulier welstandsgebied) 
Het betreft hier zowel kleinschalige als middelgrote bedrijfsterreinen. Extra 
aandacht wordt gevestigd op de bedrijfsterreinen met een sterker 
representatief karakter.  
Deze gebieden komen voor in Blauwhuis, Gaastmeer, Gauw, Goënga, 
Heeg, Hommerts, Nijland, Oudega, Scharnegoutum, Uitwellingerga, 
Woudsend en IJlst.  
 
G. Recreatiegebieden (regulier welstandsgebied) 
In de na-oorlogse periode heeft de recreatie een belangrijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Dat heeft onder meer geleid tot de aanleg van diverse 
jachthavens, recreatiegebieden (bungalowparken e.d.) en sportieve 
recreatie.  
Sommige van deze gebieden zijn ontwikkeld met behulp van een 
beeldkwaliteitsplan (bijvoorbeeld het gebied Oer de Graft in Heeg) 
waardoor een sterke onderlinge samenhang is gerealiseerd. In de 
beheersfase kan daarom worden volstaan met een benadering die past bij 
regulier welstandsgebied. 
Het betreft gebieden bij Blauwhuis, Gaastmeer, Goënga, Heeg, Hommerts, 
Nijland, Oppenhuizen, Oudega, Uitwellingerga, Woudsend (Indijk) en IJlst. 
 
H. Buitengebied (bijzonder welstandsgebied) 
Het buitengebied kent een veelheid aan verspreidliggende bebouwing. 
Naast boerderijbebouwing betreft het ook woningen en bedrijfsgebouwen. 
Hier en daar liggen kleine bebouwingsconcentraties zoals Idzega, Indyk, 
Smallebrugge, Tjalhuizum en Ypescolga. 
 

Samenvattend ten aanzien van het ambitieniveau:  De gemeente Wymbritseradiel heeft 4 door het rijk aangewezen 
beschermde stads- en dorpsgezichten. Het betreft IJlst, Heeg, 
Woudsend en Nijland.  



 

 

 Het huidige beleidskader rechtvaardigt een bijzondere welstandsgebied 
ten aanzien van 30 gebieden. Het gaat hier met name om de 
dorpskernen en de lintbebouwingen (waaronder de 8 gemeentelijk 
beschermde dorpsgezichten). Daarnaast geldt ten aanzien van het 
buitengebied dat op grond van het bestemmingsplan buitengebied het 
gerechtvaardigd is om ook daar een bijzonder welstandsgebied van te 
maken.  

 In de overige 36 gebieden is een reguliere welstandsambitie van kracht. 
In deze gebieden, met name de (nieuwere en oudere) woongebieden, 
de recreatiegebieden en de bedrijventerreinen,  kan de bestaande 
ruimtelijke structuur relatief veel verdragen.  

  Het aanwijzen van welstandsvrije gebieden wordt voor de gemeente 
Wymbritseradiel niet wenselijk geacht. 

 

 

Uitwerking per gebied 
 

Voor de uitwerking van de gebiedstypen is afstemming gezocht op de 

systematiek van Hûs &Hiem. In de tabel zijn daarom kenmerkende 

aspecten van de bebouwing uit het gebied als criteria omschreven. Hierbij 

is gekeken naar: 

 plaatsing: de situering van gebouwen ten opzichte van elkaar en ten 

opzichte van de weg; 

 hoofdvorm: de massa-opbouw en vormgeving van de bouwmassa’s; 
 aanzichten: de indeling van de gevels; 

 opmaak:  de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik; 

 

Per gebied is een algemene beleidsintentie aangegeven. Deze intentie 

vloeit voort uit het ambitieniveau voor het betreffende gebied. Vervolgens 

is per criterium aangegeven of het criterium of kenmerk als uitgangspunt 

gehanteerd dient te blijven of dat het gerespecteerd dient te worden of dat 

het incidenteel veranderbaar is. Bij een bijzonder ambitieniveau voor een 

gebied zullen de criteria vaker op “uitgangspunt” zijn gericht, terwijl bij een 
regulier ambitieniveau de nadruk ligt op het respecteren van de criteria.  

 

Uitgangspunt betekent dat het betreffende kenmerk behouden blijft dan 

wel terug moet komen in het ontwerp. Andere ontwikkelingen ten aanzien 

van dat kenmerk/criterium worden niet mogelijk geacht.  

Respecteren daarentegen biedt meer ruimte voor veranderingen, omdat 

de criteria gerespecteerd dienen te worden, zonder daarmee nieuwe 

ontwikkelingen direct op slot te zetten. Respecteren betekent wel dat de 

hoofdkarakteristiek van een gebied gehandhaafd dient te blijven.  
Incidenteel veranderbaar betekent dat wijzigingen best mogelijk zijn. 
Op het criteriumniveau betekent dit dat het criterium niet “heilig” is, 
maar dat het een leidraad biedt voor nieuwe ontwikkelingen, terwijl 
een andere richting ook (incidenteel) goed mogelijk wordt geacht
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2.3 WELSTANDSCRITERIA VOOR SPECIFIEKE BOUWWERKEN 

 

Toelichting 
In deze paragraaf worden de objectgerichte welstandscriteria genoemd voor de 

bouwwerken die bijzonder specifiek en beeldbepalend zijn voor de gemeente 

Wymbritseradiel.  

 

Voor sommige bouwwerken een eigen aandacht 
Ook voor de specifieke bouwwerken is het vaststellen van het welstandsregime 

van belang. Het moet aansluiten bij het gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en 

de gewenste ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat het objectgerichte beleid en 

het gebiedsgerichte beleid elkaar aanvullen.  

 

In theorie zijn, analoog aan de gebiedsgerichte benadering, voor de specifieke 

bouwwerken vier welstandsambities mogelijk:  

door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen beschermde 

monumenten. De aangewezen beschermde monumenten zijn erkend als 

bouwwerken van groot algemeen belang en genieten een wettelijke 

bescherming. Alle ingrepen aan monumenten zijn bouwvergunningplichtig, dus 

ook de zaken die elders vergunningsvrij zijn. De welstandsbeoordeling is gericht 

op het op hoog kwaliteitsniveau handhaven, herstellen en versterken van de 

historische karakteristieken van de gevel en de samenhang van het monument 

met zijn omgeving.  

de bijzondere welstandsobjecten. De bijzondere welstandsobjecten vragen een 

specifieke welstandsbeoordeling omdat ze karakteristiek zijn voor het gebied en 

in hoge mate mede bepalend voor het aanzien van de gemeente. Het 

welstandstoezicht wordt gericht op het voorkomen van aantasting van de 

karakteristieken en het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. 

Het kwaliteitsniveau van ingrepen aan deze bouwwerken moet hoog zijn.  

de reguliere welstandsobjecten. Deze objecten vragen een specifieke 

welstandsbeoordeling omdat ze een eigen verschijningsvorm hebben en niet 

geheel te vatten zijn in de gebiedsgerichte beoordelingskaders. De 

welstandscriteria zijn gericht op de basiskwaliteiten van deze bouwwerken.  

de welstandsvrije objecten. Voor deze objecten wordt het welstandstoezicht niet 

van toepassing verklaard. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: 

bijvoorbeeld omdat er in het planbegeleidingstraject al voldoende garanties voor 

ruimtelijke kwaliteit zijn ingebouwd, of omdat het karakter van het object een 

welstandstoets, naar de mening van de gemeenteraad, overbodig maakt. 
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Objectbeschrijving 
Verspreid over het gemeentelijk grondgebied komen, zowel binnen als buiten de 

bebouwde kom, diverse historische boerderijen voor. Dat is niet verwonderlijk 

gezien het feit dat de agrarische functie van Wymbritseradiel vanouds dominant is. 

Boerderijen zijn in sterke mate bepalend voor het ruimtelijk aanzien van de 

gemeente.  

 

Tegelijkertijd is het merkbaar dat de boerderijbebouwing steeds meer onder druk 

komt te staan. Zo blijkt dat de boerderijen die nog agrarisch in gebruik zijn, niet 

meer voldoen aan de eisen van deze tijd; nieuwe bedrijfsgebouwen worden 

bijgeplaatst en het oude bedrijfspand heeft dan vaak een ondergeschikte functie. 

Sommige boerderijen raken daardoor geleidelijkaan in verval.  

Daarnaast blijkt dat veel agrarische bedrijven zijn beëindigd. Deze panden lopen 

eveneens risico voor verval tenzij een gepaste herbestemming wordt gevonden. 

 

In Wymbritseradiel komen vooral veel stelpboerderijen en kop-hals-romp 

boerderijen voor.  

 

Door een set van aparte criteria te formuleren voor de boerderijen wordt getracht 

om eigenaren van boerderijen te helpen om respectvol met het gebouw om te 

gaan.  

 

Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend traditioneel 

ambachtelijke architectuur uit de 19
e 

 en begin 20
e
 eeuw. Op enkele plekken zijn 

ook oudere boerderijen aanwezig. 

 

Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
Het beleid is gericht op beheer en versterking van de bestaande situatie.  

Het bebouwingsbeeld is cultuurhistorisch waardevol en in hoofdlijnen nog redelijk 

gaaf.  

Ingrijpende ontwikkelingen worden niet direct verwacht, maar wel zullen in de 

komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd worden. 

Verwacht mag worden dat het aantal agrarische bedrijven zal afnemen waardoor 

functiewijzigingen en bijkomende verbouwingen zich zullen aandienen.  

 

 

 

Welstandsambitie 
De boerderijen komen vanwege hun bijzondere betekenis voor de gemeente 

Wymbritseradiel in aanmerking voor een extra aandacht bij de planbeoordeling. De 

algemene lijn is gericht op het als uitgangspunt hanteren van de bestaande 

kwaliteiten.  

Bij bestaande boerderijen gaat het daarbij om het handhaven van de authentieke 

verschijningsvorm van de “stjelpen” en de “kop-hals-romp-boerderijen”. Die 
verschijningsvorm wordt in hoofdzaak bepaald door de kantige opzet van de 

boerderijen en door het oorspronkelijke materiaal gebruik (zoals bakstenen, 

dakpannen en riet). Daarnaast gelden voor de beide typen specifieke 

uitgangspunten in de verhoudingen van goot- en bouwhoogte tussen de 

woongedeelten en de bedrijfsgedeelten van de boerderijen.  

 

Nieuwe boerderijen kennen over het algemeen een losstaand woonhuis dat rijzig 

is ten opzichte van de bedrijfsbebouwing. Bij nieuwe boerderijbouw ligt het accent 

op zorgvuldige inpassing in het landschap. Het materiaalgebruik is doorgaans 

moderner dan bij de bestaande boerderijen.  

BOERDERIJEN 
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Gemeente: Wymbritseradiel 
Objecttype: Boerderijen 

Foto’s               Criteria                Algemene beleidsintentie:  Up   Re   Iv   

 
 

 
 

 
 

 

1) Plaatsing Up Re Iv  

Hoofdgebouwen staan in het historisch gegroeide patroon    

Solitair woon-/ werkgebied binnen samenhangende functionele clusters    

Woongedeelte aan de zijde van de openbare (water-)weg ; bedrijfsdeel naar het bijbehorende land gericht    

2) Richting (doorgaans) loodrecht op de openbare (water-)weg, evenwijdig met verkavelingstructuur    

3)     

4) Hoofdvorm    

Kop-hals-romp: kop met steil zadeldak en hoge goot, hals en romp lage goot; romp met hoog en steil schilddak opgebouwd uit samenstel van 
enkelvoudige bouwmassa’s vanuit rechthoekige symmetrische grondvormen     

Stelpboerderij: woonhuis met hogere gevel(s) en goot, overige lage gootlijnen hoogopgaand schilddak enkelvoudige bouwmassa vanuit een 
rechthoekig grondplan 

   

Nieuwe boerderij: woning rijzig ten opzichte van bedrijfsgebouwen, dakhelling >25° opgebouwd uit (samenstel van) enkelvoudige 
bouwmassa’s vanuit rechthoekige symmetrische grondvormen 

   

5) Aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving    

6)     

7) Aanzichten    

Het voorhuis kent een duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte    

Historische boerderijen tonen duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint, gevelopbouw, 
daklijsten e.d.) 

   

Hoofdgebouw met traditionele gevelpositie; nieuwbouw toont evenwichtige gevelcompositie    

Dakkapellen beperken zich tot het woongedeelte     

8)     

9) Opmaak    

Historische boerderij: gevels zijn van baksteen; aan- en uitbouwen en bijgebouwen kunnen in hout; daken zijn voorzien van gebakken pannen 
(hooguit mat-glanzend) en/of riet. 

   

Nieuwe boerderijen: woonhuis in baksteen; bedrijfsgedeelte en aan- en uitbouwen en bijgebouwen kunnen in baksteen, hout, geprofileerde 
beplating, daken met gebakken pannen en geprofileerde beplating 

   

Kleur gevels historische boerderijen =: rood en/of geel. Daken zwart/ donker getint/ rood (op bedrijfsgedeelte een ‘goedkopere’ kleur)    

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande); bij nieuwbouw bedekte tinten    

Uitstraling van toegepaste materialen en detaillering neemt af van voorzijde naar achterzijde    

10)     

11) Diversen    

Aandacht voor inrichting en beplanting van het erf    

                Beleidsintentie: Up: als uitgangspunt hanteren. Re respecteren en interpreteren. Iv incidenteel veranderbaar 
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12)  
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Objectbeschrijving
Paardenbakken, paddocks, longeercirkels en trainingsmolens nemen in aantal toe 

en hebben daardoor (mede door hun verschijningsvorm) een steeds 

nadrukkelijkere impact op de ruimtelijke kwaliteit binnen een gemeente. Ze liggen 

verspreid in het buitengebied van de gemeente, maar worden ook in of nabij 

dorpen gerealiseerd.  

 

Paardenbakken kenmerken zich door een rechthoekige  trainingsbodem van 

gemiddeld 800 m² tot 1200 m²  met daaromheen een omheining. Paddocks zijn 

doorgaans eveneens rechthoekig en omheind en worden gebruikt voor het buiten 

stallen van paarden wanneer er geen wei aanwezig is of de wei (met name in de 

herfst en winter) onbegaanbaar is. Longeercirkels en trainingsmolens zijn rond, met 

een diameter van 15 tot 20 meter. Ook deze trainingsfaciliteiten zijn omheind en 

hebben een trainingsbodem.Een trainingsbodem is doorgaans opgebouwd uit 

diverse zandlagen, maar kan ook worden bedekt met kunststof materialen of 

houtvezels. De omheiningen variëren van aarden wallen met begroeiing tot palen 

met linten of vangrails tot hekwerken van hout of kunststof. Om ook in de 

avonduren te kunnen trainen worden de trainingsfaciliteiten vaak omringd door 

lichtmasten aan één of meerdere zijden. 

 

Paardenbakken, paddocks, longeercirkels en trainingsmolens zijn op grond van de 

Woningwet bouwvergunningplichtig wanneer ze door een omheining worden 

begrensd. Bovendien is ook de verlichting bouwvergunningplichtig.  

 

 

Beleid, waardebepaling en ontwikkeling 
De trainingsfaciliteiten op het erf van een paardenhouderij hebben een ruimtelijke 

impact. In een toenemende “verpaarding” van het Nederlandse landschap is het 
van belang om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. De 

welstandstoetsing ten aanzien van omheiningen en verlichting kan daarbij een 

belangrijke rol spelen.  

 

 

Welstandsambitie 
De belangrijke ruimtelijke impact die de trainingsfaciliteiten op het paardenerf in het 

landschap hebben rechtvaardigt extra aandacht bij de planbeoordeling. De 

algemene lijn is het zo onopvallend mogelijk realiseren van deze 

trainingsfaciliteiten. De nadruk ligt derhalve op soberheid en zorgvuldige inpassing 

in het landschap.   

INPASSING PAARDENBAK OP HET ERF

 

 

 

 

PAARDENBAKKEN, PADDOCKS, LONGEERCIRKELS EN 

TRAININGSMOLENS 





 

                       

14)  

Gemeente: Wymbritseradiel 
Objecttype: Paardenbakken, paddocks, longeercirkels en trainingsmolens 

Foto’s                Criteria                Algemene beleidsintentie:  Up  Re   Iv   
 

 
Transparante omheining in 
donkere kleurstelling 
 

 
 Hagen rond de omheining 

 

15) Plaatsing Up Re Iv  

Bij voorkeur op het erf (of direct aansluitend aan het erf) achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw    

16) Lichtmasten, minimaal aantal in regelmatig patroon, bij voorkeur in aansluiting op een boomsingel     

17)     

18) Hoofdvorm    

Afrastering rechthoekig en direct de rijbaan omsluitend; in geval van longeercirkels en trainingsmolens is de afrastering rond    

Lichtmasten rank     

19)     

20) Aanzichten    

Afrastering is transparant; bij voorkeur palen om de drie meter en maximaal 2 dwarsliggers    

21)     

22) Opmaak    

Materiaal: afrastering van hout. Kunststof dwarsliggers zijn mogelijk evenals lint of koord indien strak gespannen. Lichtmasten zijn van hout, 
kunststof of metaal. Reflecterende materialen zijn niet toegestaan 

   

Kleur: afrastering en lichtmasten in donkere kleurstelling in afstemming op de direct omringende landschappelijke elementen. Felle, of 
opvallende kleuren zijn niet gewenst 

   

23)     

24) Diversen    

25) Streven naar inpassing van de trainingsfaciliteiten met hagen direct om de omheining    

    

                Beleidsintentie: Up: als uitgangspunt hanteren. Re respecteren en interpreteren. Iv incidenteel veranderbaar 

 



 

                       

2.4 WELSTANDSCRITERIA VOOR KLEINE BOUWPLANNEN 

 

Toelichting 
In veruit de meeste gevallen komen mensen via de bouwvergunningsaanvraag of 

in het voortraject daarvan met welstand in aanraking. Met de nieuwe Woningwet 

2003 is ook de bouwvergunningsprocedure voor een gedeelte veranderd. In de 

nieuwe Woningwet 2003 bestaan alleen nog vergunningvrije en 

vergunningplichtige bouwwerken. Daarnaast is er een lichte en een reguliere 

procedure geïntroduceerd.  

 

Per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een lijst opgesteld van 

bouwvergunningvrije bouwwerken en bouwwerkzaamheden waarvoor een lichte 

bouwvergunningsprocedure gaat gelden. Bouwvergunningsaanvragen voor 

bouwwerken die niet behoren tot de categorie bouwvergunningvrije of licht 

vergunningplichtige bouwwerken vallen onder de reguliere 

bouwvergunningsprocedure.  

 

Bij de lichte procedure mag de afhandeling maximaal 6 weken duren. Bij 

overschrijding van deze termijn wordt een vergunning van rechtswege verleend. 

Het betreffen hier kleine veelvoorkomende bouwwerken zoals dakkapellen, aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en dergelijke, binnen de ruimtelijke eisen die gesteld zijn 

in de AMvB. Ten behoeve van de toetsing van deze licht vergunningplichtige 

bouwplannen zijn zogenaamde sneltoetscriteria geformuleerd.  

Het gaat hier om objectieve welstandscriteria die de planindiener vooraf zoveel 

mogelijk duidelijkheid dient te geven. De sneltoetscriteria kunnen gezien worden 

als een verzameling standaardoplossingen die slechts in uitzonderlijke gevallen 

bezwaren zullen oproepen. Wanneer een bouwplan niet strijdig is met de 

sneltoetscriteria kan de vergunning in het algemeen binnen zeer korte termijn 

worden verleend. 

 

Toepassingen en gebruik 
De sneltoetscriteria kunnen gebruikt worden voor: 

preventieve toetsing van licht vergunningplichtige bouwplannen  

vrijwillige toetsing van vergunningvrije bouwplannen 

 

Preventieve welstandstoetsing 
Als een bouwplan vergunningplichtig is wordt bepaald (zie bijlage 1) of een lichte of 

reguliere procedure wordt gevolgd. Alle vergunningplichtige bouwplannen  

 

 

 

dienen in ieder geval getoetst te worden aan het bestemmingsplan, de 

bouwverordening, het bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand. Bij de 

lichte bouwvergunningsprocedure hebben burgemeester en wethouders de 

mogelijkheid om zelf te toetsen aan redelijke eisen van welstand zonder advies te 

vragen aan de welstandscommissie. Het gemeentebestuur kan daarvoor een 

ambtenaar of een lid van de welstandscommissie mandateren overeenkomstig het 

advies van haar welstandscommissie en met verwijzing naar de sneltoetscriteria. 

Wanneer een bouwplan niet aan de sneltoetscriteria voldoet of wanneer er sprake 

is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de toepasselijkheid van 

deze criteria, kan het bouwplan alsnog aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd. De welstandscommissie zal in deze gevallen met inachtneming van de 

gestelde sneltoetscriteria en met onder andere de gebiedsgerichte of de algemene 

welstandscriteria beoordelen of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van 

welstand.  

 

Op deze manier kunnen licht vergunningplichtige bouwwerken die in eerste 

instantie niet voldoen aan de sneltoetscriteria alsnog door de welstandscommissie 

bezien worden in relatie tot de context van het gebied waar het bouwplan geplaatst 

wordt.  

Van een bijzondere situatie is in ieder geval altijd sprake in door het Rijk 

aangewezen beschermde stads- of dorpsgezichten en bij, op of aan door het Rijk, 

de provincie of de gemeente aangewezen beschermde monumenten. 

 

Repressieve welstandstoetsing 

Indien het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen 

van welstand kunnen burgemeester en wethouders degene die tot het opheffen 

van die bij eventueel aanwezige strijdigheid bevoegd is, aanschrijven om die 

strijdigheid op te heffen (behoudens in welstandsvrije gebieden en objecten). 

 

Regulier vergunningplichtige kleine bouwwerken 

Voor kleine bouwplannen die regulier vergunningplichtig zijn, zijn sneltoetscriteria 

opgesteld. De preventieve toetsing is dezelfde als bij de licht vergunningplichtige 

bouwwerken. Het gaat om een proef van een jaar.  

 

Verwijzing naar sneltoetscriteria  



 

                       

Voor de concrete criteria wordt verwezen naar twee aparte notitie met titel 

“Sneltoetscriteria”. Middels deze verwijzing is een verankering geregeld in de 
welstandsnota. 

 

 

 

 



 

                       

2.5 WELSTANDSCRITERIA BIJ GROTERE 

(HER)ONTWIKKELINGSPROJECTEN 

 

Toelichting 
De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere 

(her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek 

doorbreken. Dergelijke welstandscriteria kunnen namelijk niet worden opgesteld 

zonder dat er een concreet stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. 

 

Procedure 
Zodra zo’n (her)ontwikkelingsprojecten aan de orde is, zal de gemeenteraad de 
welstandscriteria daarvoor vast moeten stellen, als aanvulling op de welstandsnota. 

 

Het opstellen van deze welstandscriteria wordt voortaan een vast onderdeel van de 

stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria worden opgesteld door de 

stedenbouwkundige in overleg met de welstandscommissie. 

 

Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de inspraak wordt 

gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige 

planvoorbereidingen. 

 

De welstandscriteria moeten zijn vastgesteld voordat de planvorming van de 

concrete bouwplannen start en worden bekend gemaakt aan alle potentiële 

opdrachtgevers. 

 

In de gemeente Wymbritseradiel speelt momenteel de uitwerking van een aantal 

plannen waarvoor in de uitvoeringsfase een afzonderlijk welstandsregiem geldt. 

Het betreft de plannen: 

- plan It Skar in Woudsend; 

- locatie Feestpôle Gaastmeer; 

- uitbreiding Oosthem; 

- uitbreiding Folsgare; 

- uitbreiding Heeg, Tsjerkesleat; 

- uitbreiding Heeg, De Skou; 

- uitbreiding Oudega. 

 

In de beheersituatie zullen deze plannen (zo mogelijk) worden ingedeeld bij reeds 

bestaande gebiedscriteria in de welstandsnota.  

 

Van een aantal nieuwe ontwikkelingen is gesteld dat geen afzonderlijke 

welstandscriteria noodzakelijk zijn omdat deze ontwikkelingen passen binnen de 

bestaande gebiedscriteria. Zo is de nieuwbouw van Blauwhuis (Sylroede 2) 

opgenomen onder gebied nummer E (Nieuwbouw, gemengd), evenals de 

uitbreiding van Gauw-Tsjemlân. Deze mutaties zijn op de welstandsbeleidskaart 

reeds weergegeven.  

 

 
 
 
 
 



 

                       

4.6 Welstandscriter ia reclame gemeente Súdwest Fryslân  
 

Sneek 

 
I.  Algemene uitgangspunten 
 
Bij de beoordeling van reclame-uitingen worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: 

- de stad moet zichtbaar blijven; reclame-uitingen dienen in het stadsbeeld ondergeschikt te blijven; 
- reclame tegen gebouwen moet goed op de architectuur van de gevels worden afgestemd, in maat, vormgeving en kleur; de 

reclame wordt beoordeeld als een geïntegreerd onderdeel van de gevel of het gebouw; 
- reclame is alleen toelaatbaar als er een functionele relatie bestaat tussen de reclame en het gebouw waar die reclame op of bij 

staat, de reclame geeft op die manier informatie over de functie van het gebouw. 
 
Historische stadskern 
 
Voor reclame van winkels en bedrijven in de historische binnenstad geldt dat: 

- de gevelreclame in vormgeving en kleur dient te harmoniëren met zowel het winkelfront als met de gehele voorgevel van het 
gebouw; 

- de plaatsing en de vormgeving van reclame-uitingen de oorspronkelijke parcellering van de bebouwing dienen te respecteren; 
- felle kleuren meestal ongewenst zijn en fluoricerende kleuren niet worden toegestaan. In principe geldt hoe kleuriger hoe kleiner; 
- bewegende of knipperende lichtreclames niet worden toegestaan; 
- reclame-uitingen niet hoger mogen worden aangebracht dan de onderzijde van de raamdorpels op de eerste verdieping; 
- het aantal reclame-uitingen beperkt dient te blijven tot maximaal 3 uitingen bij een pand. Bij de beoordeling wordt de samenhang 

van de afzonderlijke reclame-uitingen betrokken; 
- de omvang van de reclame-uitingen beperkt dient te blijven; als richtlijn geldt dat ten hoogste één uitkragende lichtbak per winkel 

en één naamsaanduiding op de gevel per pand (travee) wordt toegestaan; 
- in het “meest gevoelige gebied” (afbeelding 1) worden geen uitkragende lichtbakken toegestaan; 
- vanen of spandoeken in beginsel niet worden toegestaan; ook reclamevlaggen worden aangemerkt als reclame-uitingen; het beleid 

is gericht op het aanmerkelijk terugdringen van de hoeveelheid reclamevlaggen in de stadskern. 
 

In de stadskern is uiterste terughoudendheid gewenst met betrekking tot toevoegingen aan de oorspronkelijke bebouwing. Dit geldt niet 
alleen voor lichtreclames en reclamevlaggen, maar ook voor andere toevoegingen, zoals luifels, markiezen of zonneschermen, die vaak 
ook als reclame-uiting aangemerkt kunnen worden. 
Er zal om die reden ook geen medewerking worden verleend aan het aanbrengen van grote, opvallende kleurvlakken op winkels en/of het 
dichtplakken van ramen (bijvoorbeeld als onderdeel van de huisstijl van winkelketens).  
 



 

                       

Bij belettering op gevels heeft het toepassen van losse letters de voorkeur boven het 
toepassen van grote lichtbakken; dit geldt in het bijzonder voor monumenten en 
beeldbepalende panden. Letters worden bij voorkeur aangebracht op een passende luifel of tegen gesloten gedeelten van de gevel. 
 
 
Winkels buiten de stadskern 
Bij winkels buiten de stadskern kan in het algemeen het aanbrengen van reclame aan de gevel of op luifels wel worden toegestaan, om de 
winkel vanaf de openbare weg als zodanig goed herkenbaar te maken. Wel moet, net als in de stadskern, de omvang en het aantal van de 
reclame-uitingen beperkt blijven. Dit geldt zowel voor solitaire winkels in woongebieden als voor winkels die deel uitmaken van een 
winkelconcentratie. In beginsel worden plannen voor gevelreclames aan winkels buiten de stadskern getoetst aan de criteria de ook 
gelden voor winkels in de binnenstad. Dit geldt in het bijzonder voor goed zichtbare, beeldbepalende locaties. 
 
In woongebieden zijn lichtreclames aan solitaire winkels in het algemeen toelaatbaar, mits de afmetingen beperkt blijven, en de reclame 
niet op de verdieping wordt aangebracht. Ook buiten de stadskern wordt gestreefd naar beperking van de hoeveelheid reclamevlaggen 
aan en bij winkels. 
 
Het is denkbaar /gewenst dat voor afzonderlijke winkelconcentraties nadere afspraken worden gemaakt over de plaats, de vorm en de 
omvang van reclame-uitingen, om daarmee een zekere eenheid in het ruimtelijk beeld te bevorderen. 
 
Reclame bij bedrijven 
 
Bij kantoren en bedrijven in woongebieden die zijn gevestigd in aan de woonfunctie onttrokken woonpanden dient uiterste 
terughoudendheid betracht te worden bij het toelaten van gevelreclame. Deze terughoudendheid is ook aan de orde in het geval van een 
bedrijf aan huis (bijvoorbeeld een verzekeringskantoor of een praktijk) waar reclame voor gemaakt wordt. Indien het kantoor of bedrijf 
echter is gevestigd in een pand dat zich door situering en/of verschijningsvorm van woningen onderscheidt, dan kan gevelreclame 
beoordeeld worden als bij winkels; dit houdt in dat de hoeveelheid en de afmetingen van de reclame bescheiden dienen te blijven. 
Lichtreclame is hier in het algemeen ongewenst. 
 
Op bedrijventerreinen gelden minder beperkingen voor het aanbrengen van reclameuitingen. De maat van de reclames dient te worden 
afgestemd op de schaal van de bebouwing en het bedrijventerrein. Mits goed toegepast kan reclame, eventueel in combinatie met 
gevelbeschildering of toegepaste kunst, positief bijdragen aan het aanzien van het bedrijventerrein. 
 
Reclame-uitingen op bedrijventerreinen dienen te harmoniëren met gebouwen en omgeving, en niet te schreeuwerig te zijn. Met name 
moet worden voorkomen dat het aanzien van bedrijventerreinen van buiten af door reclame-uitingen wordt gedomineerd. 
 



 

                       

Op bedrijventerreinen zijn reclamevlaggen met mate toelaatbaar als dat bijdraagt aan de herkenbaarheid en vindbaarheid van met name 
publiekgerichte bedrijven; de voorkeur gaat in dat geval uit naar het toepassen van één of enkele grote vlaggen van blijvend goede 
kwaliteit. 
 
Met betrekking tot reclamemasten geld dat deze niet worden toegestaan. Bij afzonderlijke bedrijven met een publieksfunctie kan een 
bescheiden reclamemast of –zuil worden toegestaan met een hoogte van maximaal 6 m. 
 
Bij bedrijven in het buitengebied (dat wil zeggen: buiten de vastgestelde grens van de bebouwde kom) wordt een zeer terughoudend 
beleid gevoerd met betrekking tot de toelaatbaarheid van buitenreclame. Buitenreclame dient beperkt te blijven tot een sobere, 
functionele naamsaanduiding, welke vanaf de openbare weg wel goed zichtbaar moet kunnen zijn. Lichtreclame wordt in het buitengebied 
niet toegestaan. 
 
 
II. Criteria 
 
1. Excessen 
 
Als ontoelaatbare reclame wordt aangemerkt (exces): 

 reclame die niet loodrecht of vlak tegen de gevel is geplaatst, maar bijvoorbeeld schuin tegen de gevel; 
 reclame die het uitzicht vanuit aangrenzende percelen belemmert; 
 bewegende, flikkerende of reflecterende reclame; 
 lichtstrengen om een reclameobject of de contouren van een gebouw; 
 reclame op daken of goten; 
 reclame die niet functiegebonden is, dat wil zeggen geen betrekking heeft op het in het pand gevestigde bedrijf, met uitzondering 

van cultuurhistorische uitingen; 
 reclame (ook kleurstellingen van winkelketens) die gehele muurvlakken of puien beslaan. 

 
2. Loketcriteria gevelreclame 
 
2.1. Binnenstad    

 Reclame heeft betrekking op het pand; 
 Tegen en evenwijdig aan de gevel is per oorspronkelijke pandbreedte één reclame met een lengte van maximaal 60% van de 

pandbreedte en een hoogte van maximaal 0,4 m mogelijk; 
 Lichtbakken zijn niet gewenst; 
 Tegen en loodrecht op de gevel is per oorspronkelijke pandbreedte één reclame mogelijk met een maximale oppervlakte van 0,5 

m2. 
 Reclame aan gevel niet hoger dan de onderzijde van de raamdorpels van de eerste verdieping; 



 

                       

 Zonneschermen, luifels of markiezen met uitdrukkelijke reclamedoelstelling zijn in beginsel niet toegestaan. In het “minder gevoelig gebied, minder strenge toetsing” van afbeelding 1 mag de reclame niet meer beslaan dan 10% van het oppervlak van 
scherm, luifel of markies; 

 Buiten het gevelvlak uitstekende reclameobjecten dienen tenminste 2,7 m boven het trottoir aangebracht te worden; 
 Reclame mag maximaal tot 0,8 m buiten de gevel geplaatst worden; 
 Het aantal reclame-uitingen dient beperkt te blijven tot maximaal 3 uitingen per pand. Bij de beoordeling wordt de samenhang van 

de afzonderlijke reclame-uitingen betrokken; 
 Maximaal 3 vlaggen of reclamevlaggen per pand, maximaal 1 vlag per 6 m gevellengte. Maximaal 1 m2 per vlag in “meest gevoelige gebied” en “gevoelig 15 gebied” van afbeelding 1 en maximaal 2 m2 in “minder gevoelig gebied” van afbeelding 1; 
 Rolluiken of rolhekken worden niet voorzien van reclame. 

 
2.2 Monumenten 
Voor monumenten gelden de volgende aanvullende criteria: 

 Alleen al dan niet verlichte open losse letters die qua plaatsing, maat, vormgeving en kleur goed op de architectuur van de gevels 
zijn afgestemd zijn aanvaardbaar; 

 geen uitkragende reclame- objecten. 
 
2.3 Winkels buiten binnenstad 

 Tegen en evenwijdig aan de gevel of op of tegen een luifel is per winkelbreedte één reclame mogelijk met een lengte van 
maximaal 60% van de betreffende winkelbreedte en een hoogte van maximaal 0,4 m; 

 Tegen en loodrecht op een gevel of op of tegen een luifel is een reclame mogelijk met een oppervlakte van maximaal 1,0 m2; 
 Reclame aan gevel niet hoger dan de onderzijde van de raamdorpels van de eerste verdieping; 
 Zonneschermen, luifels of markiezen met uitdrukkelijke reclamedoelstelling zijn niet aanvaardbaar. Deze reclame is toegestaan 

indien de reclame niet meer dan 10 % van het betreffende oppervlak beslaat; 
 Maximaal één vlag of reclamevlag per 6,0 m gevellengte. De oppervlakte per vlag is maximaal 2 m2; 
 Rolluiken of rolhekken worden niet voorzien van reclame. 

 
2.4 Bedrijven 

 Beperkte, onverlichte naam- of beroepsaanduiding van maximaal 0,5 m2. 
 
2.5 Bedrijventerrein 

 Afzonderlijke naam-, beroeps-, en/of productaanduiding te beoordelen in relatie met gebouw en omgeving; 
 
2.6 Parken 

 In parken is in principe geen reclame mogelijk. 
 
2.7 Sportterreinen 



 

                       

 In sportcomplexen is het aanbrengen van reclame mogelijk indien de reclame vanaf de openbare weg niet zichtbaar is; 
 Reclame op sportvelden is toegestaan op tribunes en langs de sportvelden, waarbij de reclame een maximale hoogte van 1 meter 

heeft. 
 
3. Rolluiken en –hekken voor winkels 
Uitgangspunt is dat het toepassen van rolluiken of rolhekken alleen toelaatbaar wordt geacht als andere middelen ontoereikend zijn. 
Rolluiken of rolhekken aan de binnenzijde van de gevel, indien het niet anders kan bij toepassing aan de buitenzijde met geleiding in de 
negge van het kozijn en voor wat de kleur betreft afgestemd op de omgeving.  
 
Bij de beoordeling worden daarnaast de volgende criteria gehanteerd: 

 de afscherming moet van een open type zijn; een rolluik of rolhek moet minimaal 50% onbelemmerd doorzicht bieden; 
 het rolluik of rolhek mag alleen het kozijn in de gevel afsluiten (niet voor de gehele gevel); 
 een doorzicht-rolluik of een rolhek achter de etalageruit is de meest acceptabele oplossing; ook uit het oogpunt van 

brandveiligheid en sociale veiligheid verdienen rolhekken of opengewerkte rolluiken de voorkeur; 
 
4. Dichtplakken van puien of ramen 
Er zal geen medewerking worden verleend aan het aanbrengen van grote opvallende kleurvlakken op winkels. Ook wordt het dichtplakken 
van puien, ramen of ruiten in beginsel niet toegestaan. Met uitzondering van het “meest gevoelige gebied” en het “gevoelig gebied” van 
afbeelding 1 is het dichtplakken van maximaal 25% per ruit of raam toelaatbaar mits er geen fluoriserende- of signaalkleuren worden 
toegepast en er geen afbreuk gedaan wordt aan de architectuur van de gevel. 



 

                       



 

                       

Bolsward 
 
1.  Begrippen 
 
a. Reclame 
Het in het openbaar aanprijzen van of aandacht vestigen op diensten, goederen, activiteiten of namen met het kennelijke doel een 
commercieel/ideëel belang te dienen. 
b. Gevelreclame 
De reclame op of aan een gebouw. Hieronder wordt zowel de drager als de uiting begrepen. 
c. Verwijsborden 
Borden met uitingen die uitsluitend zijn gericht op de vindbaarheid van objecten als musea, sportvoorzieningen, toeristische attracties, 
stadswijken e.d. Zolang deze borden niet zijn voorzien van reclame-uitingen (ook namen van sponsors vallen hieronder) is er geen sprake 
van reclame in de zin van dit beleid. Hieronder vallen ook de door de Raad voor Kerken geplaatste welkomstborden bij de toegangswegen 
naar de stad. 
d. Straatmeubilair 
Het geheel van voorwerpen die als hoofdfunctie hebben het bieden van informatie ten  
behoeve van het verkeer of in direct verband staan met het gebruik van de openbare ruimte, zoals straatlantaarns, verkeersborden, 
prullenbakken en zitbanken, maar ook handwijzers, richtingborden, stadsinformatiezuilen, fietsenstandaards en algemene verwijsborden. 
Voor straatmeubilair geldt hetzelfde als verwijsborden. Voorzien van reclame valt het onder het begrip reclame. 
e. Welstandscommissie/Monumentencommissie 
De commissie van onafhankelijke deskundigen die het college adviseert of een reclame in strijd is met redelijke eisen van welstand. 
f. Plat bord 
Een plat tegen de gevel van een bouwwerk of tegen een luifel aangebracht verlicht of onverlicht voorwerp met een maximumdikte van 20 
centimeter, gemeten loodrecht op de gevel of een daarmee overeenkomend samenstel van elementen. 
g. Uithangbord 
Een loodrecht op de gevel van een bouwwerk aangebracht verlicht of onverlicht voorwerp. 
h. Dakreclame 
Verlichte of onverlichte voorwerpen, aangebracht in goten of op daken van bouwwerken; hiertoe worden ook gerekend beschilderingen 
van dakvlakken of daarmee vergelijkbare  
reclamevormen. 
i. Lichtreclame 
De reclame voorzien van een kunstlichtbron. 
j. Aangelichte reclame 
De reclame aangelicht door een kunstlichtbron, anders dan openbare verlichting. 
k. Lichtmastreclame 
Reclameobjecten die aan lichtmasten zijn bevestigd, niet zijnde reclamedisplays. 
l. Reclamedisplays 



 

                       

een tweezijdig rondaflopend kunststof affichedisplay met op ieder paneel één poster 
m. infopanel 
Een vulling van de display bij het ontbreken van een betaalde campagne. 
n. Uitstallingen 
Datgene wat in de openlucht tentoongesteld wordt (voor verkoop). 
o. Openbare weg 
- Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die 
wegen behorende paden en bermen of zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanige aangeduide parkeerterreinen. 
- De – al dan niet met enige beperking – voor het publiek toegankelijke pleinen en open plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, 
bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en aanlegplaatsen voor vaartuigen. 
- De voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen, welke uitsluitend tot voor bewoning in 
gebruik zijnde ruimte toegang geven en niet afsluitbaar zijn. 
- Andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen; de afsluitbare 
alleen gedurende de tijd dat zij niet door of vanwege degene die daartoe naar burgerlijk recht bevoegd is, zijn afgesloten. 
p. Openbaar water 
Alle wateren die – al dan niet met enige beperking – voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn. 
q. Vlag 
Een vlag is een meestal rechthoekig stuk doek in een of meer kleuren als symbool van een land, partij, bedrijf, enz. Een vlag wordt 
uitgehangen aan een vlaggenstok of vlaggenmast aan de gevel of op de grond. Indien een vlag aan een mast aan de bovenzijde met een 
dwarssteun wordt bevestigd en aan de onderkant met een ring om de mast spreken we nog steeds van een vlag (deze hoeft evenwel ’s 
avonds niet te worden binnengehaald); 
r. Banier 
Een banier is een gespannen doek, op of aan een bouwwerk. Het doek wordt gespannen tussen 2 staanders aan de gevel. 
s. Reclameframes 
Reclameframes zijn reclamedoeken welke gespannen zijn in frame van metalen (steiger) buizen. 
t. Digitale reclame uitingen / digitaal welkomstbord 
Digitale reclame-uitingen zijn reclame-uitingen in de vorm van bijvoorbeeld lichtkranten welke op afstand aangestuurd kunnen worden. 
u. Pand 
Een pand is een bouwkundig en constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 
v. Bedrijfsverzamelgebouw 
Een verzameling van dienstverleners / bedrijven (publiek en privaat), in de keten van werk en inkomen en verwante gebieden, in één 
gebouw bijeen. 
w. bedrijf 
Een bedrijf zorgt voor een productieproces, het brengt goederen of diensten op de markt. Een bedrijf is zelfstandig, beschrijfbaar en naar 
buiten gericht. Daarbij is vereist dat het bedrijf economische activiteiten ontplooit. 
x. Plakzuilen 



 

                       

Een plakzuil is een ronde PVC buis waarop bewoners en niet-commerciële organisaties naar eigen inzicht posters mogen plakken. De 
plakzuilen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor reclame, maar als podium voor de vrije meningsuiting. Aangezien ze wel het straatbeeld 
beïnvloeden en waarschijnlijk vaak als reclameobject gebruikt zullen worden, worden ze hier toch genoemd.  
 
2. Gebiedsindeling 
Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van reclame worden de volgende gebieden onderscheiden: 

1. buitengebied: het gebied waar het bestemmingsplan “Buitengebied” op van toepassing is; 
2. woonwijken: de Fûgelkrite, Hartwerdervaart, Eekwerd, Zuid, Noord, Altenburg, Parkplan en Hollandiabuurt; 
3. binnenstad, de Werkmansbloei en de toegangswegen naar de binnenstad: beschermd stadsgezicht, de gevels in de 

voorgevelrooilijn van de panden aan de Harlingerstraat, Snekerstraat en de Gysbert Japicxlaan; 
4. bedrijventerreinen: De Ward, De Marne, De Klokslag, De Wymerts en het Industriepark. 

 
 
3. Tijdelijke reclame, terrasafscheidingen, lichtmastreclame en reclame op sportvelden 
 

Bouw- en projectborden 
1. Bouw- en projectborden zijn toegestaan, mits in de onmiddellijke nabijheid geplaatst van het bouwobject, waar ook een duidelijke 

relatie mee moet bestaan en passende in de maat en schaal van de omgeving. 
2. Bij de oplevering van het bouwwerk dient het bord verwijderd te worden; hetzelfde geldt voor een projectbord zodra het object 

verhuurd of verkocht is. 
 
Aankondigingborden voor evenementen (toegangsportalen) 

1. Aankondigingsborden voor evenementen zijn op de volgende locaties en in de hierna genoemde hoeveelheid toegestaan: een aan 
de Harlingerstraat, een bij de rotonde Kloosterlaan-Snekerstraat en een bij de kruising Koopman Heeresweg-Hichtumerweg. 

2. De borden mogen maximaal 1,25 meter hoog en 0,85 meter breed zijn. 
3. De 3 bestaande toegangsportalen mogen worden vervangen door digitale aankondigingsborden. 

 
Spandoeken 

1. Het is op vier plaatsen toegestaan om spandoeken op te hangen: 
- Harlingerstraat, nabij de Hochwald; 
- boven de Jongemastraat, bevestigd aan het stadhuis en de gevel van het pand Jongemastraat 17; 
- boven de Snekerpoortsbrug; 
- Eekwerdlaan, ter hoogte van de tennisbaan. 
2. Het ophangen van een spandoek wordt maximaal voor een periode van 2 weken toegestaan. 

 
Terrasafscheidingen 



 

                       

Terrasafscheidingen dienen een gedekte kleurstelling te hebben. De afscheidingen mogen uitsluitend voorzien zijn van reclames 
betreffende een product dat in het horecabedrijf legaal wordt verkocht. 
De aangebrachte reclame dient bescheiden van omvang te zijn (in beginsel een maximale oppervlakte van 30% van het niet-transparante 
gedeelte van het terrasschot). 
 
Lichtmastreclame 
Lichtmastreclame is niet toegestaan. 
 
Reclame op sportvelden 
Reclame op sportvelden is toegestaan op tribunes en langs de sportvelden, waarbij de 
reclame een maximale hoogte van 1 meter heeft. 
 
4. Reclame in het Buitengebied 
 

1. In het buitengebied dient reclame zeer terughoudend te worden toegepast. 
2. Reclame die afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals bewegende reclame, daglichtreflecterende reclame, 

lichtkranten en lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht en lichtprikkabels, is niet toegestaan. 
3. Reclame die qua plaatsing, kleurstelling, materiaalgebruik en/of detaillering de harmonie van de gebouwarchitectuur of van de 

openbare ruimte in de omgeving verstoort is niet toegestaan. 
4. Per bedrijf is maximaal een reclame-uiting toegestaan. 
5. Reclame moet een rechtstreeks verband hebben met de activiteiten die in het pand of op het perceel plaatsvinden. 
6. Het is niet toegestaan een voertuig/kar dat is voorzien van een reclame, in het buitengebied te parkeren met het kennelijke doel 

om daarmee reclame te maken. 
7. Reclame moet in de buurt van het bedrijf (op het erf of aan een toegangsweg) worden geplaatst. 
8. Een reclame-uiting mag maximaal 0,50 m² groot zijn. 
9. Het aanlichten van reclame of reclame in de vorm van lichtbakken is niet toegestaan. 

 
5. Reclame in woonwijken (incl. kleine bedrijven) 
 

1. In de woonwijken dient reclame zeer terughoudend te worden toegepast. 
2. Reclame die ontsierend is voor het straatbeeld of afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals bewegende reclame, 

daglichtreflecterende reclame, lichtkranten en lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht en lichtprikkabels, is niet 
toegestaan. Als uitzondering hierop geldt het toegangsportaal aan de Kloosterlaan, het bestaande toegangsportaal mag worden 
vervangen door een digitaal welkomstbord (lichtkrant). 

3. Reclame die qua plaatsing, kleurstelling, materiaalgebruik en/of detaillering de harmonie van de gebouwarchitectuur of van de 
openbare ruimte in de omgeving verstoort, is niet toegestaan. 

4. Reclame bij een aan huis gebonden beroep is toegestaan, onder de volgende voorwaarden: 



 

                       

a. Er is maximaal 1 reclame-uiting per woning toegestaan; 
b. De reclame mag een maximale oppervlakte hebben van 0,50 m²; 
c. De reclame mag in de tuin of op het gebouw worden geplaatst; 
d. De reclame moet dichtbij de toegang worden geplaatst; 
e. Het aanlichten van reclame of reclame in de vorm van lichtbakken is niet toegestaan; 
f. De reclame moet verband houden met de activiteiten in het pand. 

5. Reclame bij bedrijven en instellingen, niet zijnde een aan huis gebonden beroep, is toegestaan, onder de volgende voorwaarden: 
a. Reclame mag in beginsel alleen onder de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping worden aangebracht. In 

bijzondere gevallen kan toestemming worden verleend voor het aanbrengen van reclame tot 20 cm onder de onderkant van 
de ramen van de eerste verdieping; 

b. Gevelreclame mag bestaan uit een plat bord met een maximale dikte van 20 centimeter, een uithangbord en/of uit losse 
letters direct op de gevel; 

c. Een uithangbord mag een maximale oppervlakte van 0,64 m² hebben en een maximale dikte van 20 centimeter. 
Uithangborden op rijksmonumenten mogen een maximale oppervlakte van 0,25 m² hebben en een maximale dikte van 10 
centimeter; 

d. Belettering bestaand uit losse letters op de gevel heeft de voorkeur boven belettering op een plat bord; 
e. Belettering op een plat bord mag alleen als dit qua uiterlijk past bij het achterliggende pand; 
f. Als gebruik wordt gemaakt van een plaat, moeten de kleur (vooral niet te licht) en de afmeting van de plaat passen bij het 

pand; 
g. Er zijn maximaal drie reclame-uitingen per pand toegestaan, dit geldt niet voor een bedrijfsverzamelgebouw, hier is per 

bedrijf / instelling maximaal 1 reclame-uiting toegestaan, mits de reclame-uiting wordt opgenomen in de 
gebouwarchitectuur. De reclame-uitingen dienen bij voorkeur op elkaar te worden afgestemd; 

h. Er zijn maximaal 3 vlaggen per pand toegestaan, waarbij de minimale afstand tussen vlaggen 5 meter moet zijn; 
i. De maximaal toegestane oppervlakte per vlag is 2 m²; 
j. De beoordeling van vlaggen vindt in samenhang met overige reclames plaats; 
k. Uiterlijk een uur na winkelsluiting moeten de vlaggen zijn binnengehaald, dit geldt niet voor vlaggen welke zijn bevestigd 

aan een mast, waarbij de bovenzijde vast zit aan een dwarssteun en waarbij de onderzijde vastzit met een ring om de 
mast; 

l. Reclamevoering door middel van het blinderen van ramen is in beginsel niet toegestaan; 
m. Reclamemasten en reclamezuilen worden niet toegestaan, tenzij de aard, locatie en omvang van het bedrijf dit 

rechtvaardigt. In dat geval kan worden overwogen om onder strikte voorwaarden dit wel toe te staan. De voorwaarden 
kunnen betrekking hebben op de plaatsing, de maatvoering, de kleurstelling, verlichting, etc.; 

n. Verticale reclameteksten worden niet toegestaan; 
o. Reclame in lichtbakken moet terughoudend worden toegepast, het aanlichten van reclame verdient de voorkeur; 
p. Reclameverlichting die hinderlijk is voor omwonenden is niet toegestaan. Er dient te worden voldaan aan de Algemene 

richtlijnen betreffende lichthinder (deel 3 en 4) van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (www.nsvv.nl). 



 

                       

q. Na 22.00 uur dienen lichtbakken niet meer te branden, de reclame mag na 22.00 uur nog wel aangelicht worden. 
Horecabedrijven mogen hun lichtbakken laten branden tot sluitingstijd; 

r. Reclames mogen niet doorlopen over meer dan een pand en hebben een maximale lengte van 80% van de gevelbreedte, 
waarbij de reclame minimaal een meter uit de perceelsgrens moet blijven en gecentreerd moet worden; 

s. De reclame moet rechtstreeks verband houden met de activiteiten die in het pand of op het perceel plaatsvinden. 
 
6. Reclame in de binnenstad, de Werkmansbloei en de toegangswegen naar de binnenstad 
 

1. Reclame die ontsierend is voor het stadsbeeld of afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals bewegende reclame, 
daglichtreflecterende reclame, lichtkranten en lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht en lichtprikkabels, is niet 
toegestaan. Als uitzondering hierop geldt het toegangsportaal aan de Harlingerstraat, het bestaande toegangsportaal mag worden 
vervangen door een digitaal welkomstbord (lichtkrant). 

2. Reclame die qua plaatsing, kleurstelling, materiaalgebruik en/of detaillering de harmonie van de gebouwarchitectuur of van de 
openbare ruimte in de omgeving verstoort, is niet toegestaan. 

3. Reclame mag in beginsel alleen onder de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping worden aangebracht. In bijzondere 
gevallen kan toestemming worden verleend voor het aanbrengen van reclame tot 20 cm onder de onderkant van de ramen van de 
eerste verdieping. 

4. Gevelreclame mag bestaan uit een plat bord met een maximale dikte van 20 centimeter, een uithangbord en/of uit losse letters 
direct op de gevel. 

5. Een uithangbord mag een maximale oppervlakte van 0,64 m² hebben en een maximale dikte van 20 centimeter. Uithangborden op 
rijksmonumenten mogen een maximale oppervlakte van 0,25 m² hebben en een maximale dikte van 10 centimeter. 

6. Belettering bestaande uit losse letters op de gevel heeft de voorkeur boven belettering op een plat bord. 
7. Belettering op een plat bord mag alleen als dit qua uiterlijk past bij het achterliggende pand. 
8. Als gebruik wordt gemaakt van een plaat, moeten de kleur (vooral niet te licht) en de afmeting van de plaat passen bij het pand; 
9. Er zijn maximaal drie reclame-uitingen per zaak toegestaan. 
10. Er zijn maximaal 3 vlaggen per zaak toegestaan, waarbij de minimale afstand tussen vlaggen 5 meter moet zijn. 
11. De maximaal toegestane oppervlakte per vlag is 2 m². 
12. De beoordeling van vlaggen vindt in samenhang met overige reclames plaats. 
13. Uiterlijk een uur na winkelsluiting moeten de vlaggen zijn binnengehaald, dit geldt niet voor vlaggen welke zijn bevestigd aan een 

mast, waarbij de bovenzijde vast zit aan een dwarssteun en waarbij de onderzijde vastzit met een ring om de mast. 
14. Reclamevoering door middel van het blinderen van ramen is in beginsel niet toegestaan. 
15. Reclame die etalageruiten voor meer dan 25% afschermt is niet toegestaan. 
16. Reclamemasten en reclamezuilen worden niet toegestaan. 
17. Verticale reclameteksten worden niet toegestaan. 
18. Reclame in lichtbakken moet terughoudend worden toegepast, het aanlichten van reclame verdient de voorkeur. 
19. Reclameverlichting die hinderlijk is voor omwonenden is niet toegestaan. Er dient te worden voldaan aan de Algemene richtlijnen 

betreffende lichthinder (deel 3 en 4) van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (www.nsvv.nl). 



 

                       

20. Na 22.00 uur dienen lichtbakken niet meer te branden, de reclame mag na 22.00 uur nog wel aangelicht worden. Horecabedrijven 
mogen hun lichtbakken laten branden tot sluitingstijd. 

21. Luifels mogen maximaal 1 meter uit de gevel steken en een maximumdikte van 0,50 meter hebben. 
22. Markiezenzonneschermen moeten worden beperkt, tenzij de markies/het zonnescherm noodzakelijk is ter bescherming tegen 

zonlicht. 
23. Alleen op de volant van een markies/zonnescherm mag reclame worden aangebracht. 
24. Reclames mogen niet doorlopen over meer dan een pand en hebben een maximale lengte van 80% van de gevelbreedte, waarbij 

de reclame minimaal een meter uit de perceelsgrens moet blijven en gecentreerd moet worden. 
25. De reclame moet rechtstreeks verband houden met de activiteiten die in het pand of op het perceel plaatsvinden. 

 
7. Reclame op bedrijventerreinen 
 

1. Reclame die ontsierend is voor het stadsbeeld of afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals bewegende reclame, 
daglichtreflecterende reclame, lichtkranten en lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht en lichtprikkabels, is niet 
toegestaan. Als uitzondering hierop geldt het toegangsportaal bij de kruising Koopman Heeresweg-Hichtumerweg, het bestaande 
toegangsportaal mag worden vervangen door een digitaal welkomstbord (lichtkrant). Het verbod op lichtkranten geldt niet voor 
temperatuur- of tijdsaanduidingen. 

2. Reclame die qua plaatsing, kleurstelling, materiaalgebruik en/of detaillering de harmonie van de gebouwarchitectuur of van de 
openbare ruimte in de omgeving verstoort is niet toegestaan. 

3. De reclame moet in verhouding staan tot de grootte van het bedrijf. 
4. De aanvraag voor reclame moet, voor zover mogelijk, tegelijk met de aanvraag voor het gebouw worden aangevraagd. 
5. Dakreclame is niet toegestaan. 
6. Het aantal vlaggenmasten bij een bedrijf moet in verhouding staan tot de grootte van het pand. 
7. Per pand is één los naambord toegestaan, dat in verhouding moet staan tot de afmeting van het pand en de afstand naar het 

pand. Bij een bedrijfsverzamelgebouw kan onder voorwaarden meer mogelijk zijn. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op 
het aantal, de plaats, de afmeting, kleurstelling, etc. De voorkeur gaat echter uit naar het bundelen van reclame-uitingen van 
meerdere bedrijven op één zuil/mast. 

8. Bewegende of roterende reclame is niet toegestaan. 
9. Per pand is één vlakke gevelreclame per wand, grenzend aan de openbare weg toegestaan, dit geldt niet voor een 

bedrijfsverzamelgebouw, hier is per bedrijf maximaal één vlakke gevelreclame per wand grenzend aan de openbare weg 
toegestaan, mits de reclame-uiting wordt opgenomen in de gebouwarchitectuur. De reclame-uitingen dienen bij voorkeur op elkaar 
te worden afgestemd. 

10. Per pand is maximaal één reclamemast/reclamezuil met een maximale hoogte van 4 meter op eigen terrein nabij de openbare weg 
toegestaan. 

11. Reclameverlichting die hinderlijk is voor omwonenden is niet toegestaan. Er dient te worden voldaan aan de Algemene richtlijnen 
betreffende lichthinder (deel 3 en 4) van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (www.nsvv.nl). 

12. Alleen reclame die een functionele relatie heeft met de activiteiten die in de panden worden uitgeoefend, is toegestaan. 



 

                       

13. Verwijzingsborden zijn alleen toegestaan op de daarvoor geplaatste verzamelborden. 

 
Wûnseradiel 

 
Beschrijvingen uitgangspunten voor het welstandsbeleid 
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames op borden, lichtreclames en spandoeken of 
vlaggen vormen een belangrijk en beeldbepalend element van de openbare ruimte. In gebieden met commerciële functies zijn reclames 
op zijn plaats en verhogen ze de visuele aantrekkingskracht van de omgeving, hoewel daar een kritische grens aan verbonden is. In 
andere gebieden zijn (bepaalde) reclame-uitingen ongewenst. 
 
De hierna geformuleerde criteria zijn er op gericht om veelvoorkomende reclame-uitingen snel te kunnen beoordelen en eventueel af te 
handelen. Plannen die niet voldoen aan deze criteria, of indien er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat over de 
toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het plan alsnog aan de Welstandscommissie voorgelegd, die bij de boordeling tevens 
gebruikmaakt van de gebiedsgerichte en de algemene welstandscriteria. Van een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door het 
rijk, de provincie of de gemeente aangewezen beschermde monumenten of een beschermd stads- of dorpsgezicht. 
 
 
Sneltoetscriteria voor reclame - uitingen aan de gevel 
Een reclame-uiting aan de voorgevel, de zijgevel of de achtergevel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan 
onderstaande criteria wordt voldaan: • plaatsing loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan, de gevel, • geen reclame aangebracht op bouwlagen met een woonbestemming of bouwlagen met een bedrijfsbestemming zonder 

publieksfunctie, • geen reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte of het open landschap ernstig belemmeren, • aan de voorgevel: reclame-uiting als zelfstandig element vormgeven, waarbij de maatvoering en detailleringen zijn afgestemd op en 
harmonieren met de oorspronkelijke gevel, • aan de voorgevel: indien er (nog) samenhang en ritmiek aanwezig is in het straatbeeld mag dit door een reclame-uiting niet worden 
verstoord, • reclame-uitingen waar mogelijk integreren in de architectuur en beperken tot het hoogst noodzakelijke, • geen mechanisch bewegende delen, • geen lichtcouranten, lichtobjecten of lichtreclame, • geen daglichtreflecterende reclame, • aangelichte reclame is gericht op de gevelreclame en leidt niet tot verdere uitstraling, • maximaal één reclame-uiting per gevel, • deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor reclame-uitingen in het gebiedsgerichte beoordelingskader, • geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectievelijk worden verkocht. 



 

                       

 



 

                       

Sneltoetscriteria voor reclame – uitingen los van de gevel 
Een reclame-uiting los van de gevel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan: • plaatsing bij de entree van het erf of op een parkeerplaats, • geen reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte of het open landschap ernstig belemmeren, • reclame-uiting als zelfstandig element vormgeven, waarbij de maatvoering en detailleringen zijn afgestemd op en harmoniëren met 

het hoofdgebouw, • reclame beperken tot het hoogst noodzakelijke, • geen mechanisch bewegende delen, • geen lichtcouranten, lichtobjecten of lichtreclame, • geen daglichtreflecterende reclame, • aangelichte reclame is gericht op het reclameobject en leidt niet tot hinderlijke uitstraling, • maximaal één reclame-uiting per erf, • deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor reclame-uitingen in het gebiedsgerichte beoordelingskader, • geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectievelijk worden verkocht. 



 

                       

Bijlage 1 -  Algemene welstandsaspecten  
 
 
Hieronder worden algemene uitgangspunten benoemd die zich richten op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch 
ontwerp en zijn terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes (noot 2).   
 
R e l a t i e  tu s s en  v o r m ,  g eb r u i k  en  co n s t r u c t i e  

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het 
gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft.  
 
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke 
verschijningsvorm, kan de vorm van het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die 
materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie te maken. Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm.  
 
Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik of de constructie. Ook wanneer andere aspecten dan 
gebruik en constructie de vorm tijdens het ontwerpproces gaan domineren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm 
een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong.  
 
Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik en  constructie. Er zijn 
daarnaast andere factoren die hun invloed kunnen hebben zoals de omgeving en de associatieve betekenis van de vorm in de sociaal-
culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het gebruik en de constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en 
integriteit.  
 
R e l a t i e  tu s s en  b o u w w e r k  en  o m g ev i n g   

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de 
kwaliteit van de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis 
van het bouwwerk of van de omgeving groter is. 
 
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen van een deel van de algemene ruimte voor particulier 
gebruik. Gevels en volumes vormen zowel de externe begrenzing van de gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte die zij 
gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in een openbare context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het 
eigen functioneren alleen maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke omgeving. Ook van een 

                                           
2  De algemene welstandsaspecten zijn op verzoek van de Stichting Welstandszorg Noord Holland opgesteld in samenwerking met prof. ir Tj. Dijkstra en gebaseerd op de notitie ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’ die hij schreef 

als Rijksbouwmeester in 1985 (2001, uitgegeven door Uitgeverij 010)..  

  



 

                       

gebouw dat contrasteert met zijn omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar 
het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan.  
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.  
 
B e t e k e n i s s en  v a n  v o r m en  i n  d e  s o c i a a l - cu l tu r e l e  co n t e x t  

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden 
gebruikt en uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit.  
 
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn eigen grammaticale regels heeft om zinnen en teksten 
te maken. Die regels zijn geen wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld of ongeïnspireerd gebruikt, 
wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt een bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de architectonische vormgeving 
niet bewust worden gehanteerd. 
 
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik en 
constructie, bepaalde associaties op. Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar zuilenstructuren van tempels, transparante gevels 
van glas en metaal roepen associaties op met techniek en vooruitgang.  
 
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in 
de toekomst wordt verwacht. De kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die verwijzingen en 
associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen 
ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van verwijzingen en associaties betekent onder 
meer dat er een bouwwerk ontstaat dat integer is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden geplaatst waarin 
het werd gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is sprake van herstel van elementen uit het verleden, maar bij nieuw- of verbouw in 
bestaande (monumentale) omgeving betekent dit dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat nieuw is toegevoegd. Een ontwerp kan 
worden geïnspireerd door een bepaalde tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen en detailleringen uit het 
verleden. 
 Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrijpen’ als beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal 
van de geschiedenis, als representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen zorgvuldig met 
stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de geschiedenis van de toekomst.  
 
E v en w i ch t  t u s s en  h e l d e r h e i d  en  co m p l ex i t e i t  

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, 
zonder dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.  
 



 

                       

Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is dat er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een 
heldere structuur biedt houvast voor de waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, 
ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het voor de gemiddelde waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele 
informatie die de gebouwde omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld.  
 
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren 
en zijn geheimen niet direct prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Van 
oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als complementaire begrippen ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken. 
Complexiteit in de architectonische compositie ontstaat vanuit de stedenbouwkundige eisen en het programma van eisen voor het 
bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met een hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in evenwichtige 
en spanningsvolle relatie.  
 
S c h a a l  en  m aa t v e r h o u d i n g e n  

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een samenhangend stelsel van 
maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.  
 
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis van de betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken 
kunnen uiteraard binnen hun eigen grenzen geleed zijn maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien alsof ze bestaan 
uit een verzameling losstaande kleine bouwwerken. 
 
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest 
ongrijpbare aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of onbewust de maatverhoudingen van een 
bouwwerk, maar wáárom de maatverhoudingen van een bepaalde ruimte aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die van een 
andere, valt nauwelijks vast te stellen.  
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de maatverhoudingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. 
Mits bewust toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun werking hebben.  
 
De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie van het gevelvlak. Hellende daken vormen een 
belangrijk element in de totale compositie. Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector) te 
dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen van het object zelf maar ook van 
de omgeving waarin dat is geplaatst.  
 
M a t e r i a a l ,  t ex tu u r ,  k l e u r  en  l i c h t  

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



 

                       

 
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar 
en voelbaar. De keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en ambachtelijke kennis 
voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze moeilijker en het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als materialen en kleuren 
teveel los staan van het ontwerp en daarin geen ondersteunende functie hebben maar slechts worden gekozen op grond van de 
decoratieve werking, wordt de betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht van het bouwwerk. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan de architectonische vormgeving of 
wanneer het gebruik van materialen en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het bouwwerk in de weg 
staat. 



 

                       

Bijlage 2 –  Lijst  beeldkwaliteitsplannen en wijzigingen op welstandsbeleid  
 
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  D e  D ô l e '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  h e t  
 p l a n g e b i e d  ' D e  D ô l e '  t e  W i t m a r s u m ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  ' t  F l i e t '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  h e t  
 p l a n g e b i e d  ' t  F l i e t '  t e  W i tm a r s u m ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  U i t b r e i d i n g s p l a n  S c h e t t e n s '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  
 b e h o o r d  t o t  h e t  p l a n g e b i e d  ' U i t b r e i d i n g s p l a n  Sc h e t t e n s ' ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  u i t b r e i d i n g s p l a n  " D o r p s r a n d '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  
 b e h o o r d  t o t  h e t  p l a n g e b i e d  ' u i t b r e i d i n g s p l a n  " D o r p s r a n d ”  t e  T j e r k w e r d ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  M e l k va a r t '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n   w a t  b e h o o r d  t o t  h e t  
 p l a n g e b i e d  ' M e l k v a a r t '  t e  M a k k u m ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  u i t b r e i d i n g  d e  W e l l e  W o u d s e n d '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e   g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  
 b e h o o r d  t o t  h e t  p l a n g e b i e d  ' u i t b r e i d i n g  d e  W e l l e '  t e  W o u d s e n d ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  u i t b r e i d i n g  F o l s g a r e '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g em e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  
 h e t  p l a n g e b i e d  ' u i t b r e i d i n g  F o l s g a r e ' ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  D e  Sk o u  H e e g '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  h e t  
 p l a n g e b i e d  ' D e  Sk o u '  t e  H e e g ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  u i t b r e i d i n g  O o s t h e m '  v o o r  d a t  d e e l  va n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  
 h e t  p l a n g e b i e d  ' u i t b r e i d i n g  O o s t h e m ' ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  u i t b r e i d i n g  O u d e g a '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g em e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  
 h e t  p l a n g e b i e d  ' u i t b r e i d i n g  O u d e g a ' ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  K o s s e n  U i t w e l l i n g e r g a '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t   b e h o o r d  

t o t  h e t  p l a n g e b i e d  ' Ko s s e n '  t e  U i t w e l l i n g e r g a ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  i t  Sk a r  t e  W o u d s e n d '   v o o r  d a t  d e e l  va n  d e  g e m e e n t e   S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  
 h e t  p l a n g e b i e d  ' i t  Sk a r '  t e  W o u d s e n d ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  J u r j e n  K o o p m a n s t r j i t t e  t e  I J l s t '   v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e   g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  
 b e h o o r d  t o t  h e t  p l a n g e b i e d  ' J u r j e n   K o o p m a n s t r j i t t e '   t e  I J l s t ;  
-  d e  w i j z i g i n g e n  o p  d e  w e l s t a n d s n o t a  'W ym b r i t s e r a d i e l '   v o o r  d i e  d e l e n  v a n  d e   g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  
 b e h o o r d  t o t  d e  s t r a t e n  ' S i c k i n g a w e i '  t e  G o ë n g a ,  ' J e l t e w e i  t e  H o m m e r t s '  e n  ' O o s t w a a r t s e  u i t b r e i d i n g  d e  
 W e l l e  t e  W o u d s e n d ' ;  
-  d e  ' S n e l t o e t s c r i t e r i a  r e g u l i e r  v e r g u n n i n g p l i c h t i g e  b o u w w e r k e n '  e n  d e ' S n e l t o e t s c r i t e r i a  l i c h t  
 v e r g u n n i n g p l i c h t i g e  b o u w w e r k e n '   v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  d a t  b e h o o r d e  t o t  d e  
 v o o r m a l i g  g e m e e n t e  W ym b r i t s e r a d i e l ;  
-  h e t  b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  b e e l d k wa l i t e i t s p l a n  R e c r e a t i e p a r k  b a d  H i n d e l o o p e n ,  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  
 S ú d w e s t - F r ys l â n  d a t  b e h o o r d e  t o t  h e t  p l a n g e b i e d  ‘R e c r e a t i e p a r k  b a d  H i n d e l o o p e n ’ .  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  H a r i n x m a l a n d - f a s e  1 '  v o o r  d a t  d e e l  va n  d e  g e m e e n t e   S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  
 h e t  p l a n g e b i e d  ' H a r i n x m a l a n d - f a s e  1 '  t e  S n e e k ;  



 

                       

-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  D e  H e m m e n  2 '  vo o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  h e t  
 p l a n g e b i e d  ' D e  H e m m e n  2 '  t e  S n e e k ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  H o u k e p o o r t '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t -  F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  h e t  
 p l a n g e b i e d  ' H o u k e p o o r t '  t e  S n e e k ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  H o u k e p o o r t - S t e d e l i j k  b u i t e n '   v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  
 b e h o o r d  t o t  h e t  p l a n g e b i e d  ' H o u k e p o o r t - S t e d e l i j k  b u i t e n '  t e  S n e e k ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  I J l s t e r p l e i n '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t -  F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  h e t  
 p l a n g e b i e d  ' I J l s t e r p l e i n '  t e  S n e e k ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  D e  L o t e n  t . b . v .  d e  w e r k l o c a t i e  t u s s e n  d e  O o s t e r o m  e n  d e S t a d s r o n d w e g '  v o o r  d a t  d e e l  

 v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  d e  w e r k l o c a t i e  t u s s e n  d e  O o s t e r o m  e n  d e   S t a d s r o n d w e g '  
t e  S n e e k ;  

-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  N o o r d e r h o e k  I  -  g e b i e d  I '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  
 b e h o o r d  t o t  h e t  p l a n g e b i e d  ' N o o r d e r h o e k  I  -  g e b i e d  I '  t e  S n e e k ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  D e  O u d v a a r t  -  f a s e  2 '  v o o r  d a t  d e e l  va n  d e  g e m e e n t e   S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  
 h e t  p l a n g e b i e d  ' D e  O u d v a a r t  -  f a s e  2 '  t e  S n e e k ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  D e  R â n e  Ys b r e c h t u m '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e   S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t  
 h e t  p l a n g e b i e d  ' D e  R â n e '  t e  Ys b r e c h t u m ;  
-  h e t  ' b e e l d k w a l i t e i t s p l a n  T u in d o r p  i n  B l o e i '  v o o r  d a t  d e e l  v a n  d e  g e m e e n t e  S ú d w e s t - F r ys l â n  w a t  b e h o o r d  t o t   h e t  

p l a n g e b i e d  ' T u i n d o r p '  t e  S n e e k ;  
 

 


