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VOORWOORD

Voor u ligt de welstandsnota van de gemeente Terneuzen.
Met de wijzigingen van de Woningwet per 1 januari 2003 hebben alle Nederlandse
gemeenten de mogelijkheid gekregen om welstandsbeleid te maken. De gemeenten
kunnen daarmee de (gewenste) kwaliteit van de bebouwde omgeving vastleggen. Die
kwaliteit met de daaraan te koppelen criteria wordt gebruikt als toetsingskader bij aan-
vragen. Daarnaast is het wenselijk, dat welstand dichter bij de burger komt te staan.
Welstandstoezicht wordt transparanter. Er wordt duidelijkheid verschaft of een plan
voldoet en wanneer een plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Er is nu op
voorhand voor een ieder duidelijkheid omtrent de welstandscriteria. De gemeente
Terneuzen heeft daar middels deze nota handen en voeten aan gegeven.
De gemeenteraad van Terneuzen heeft op 27 mei 2004 de nota vastgesteld.Vanaf dat
moment is er dus welstandsbeleid. De raad heeft, middels een amendement, besloten
de nota op onderdelen aan te willen passen, hetgeen heeft geresulteerd in de voor u
liggende nota.
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke nota is het aanwijzen
van gebieden met enkel repressief welstandstoezicht. Dit zijn gebieden waarbij bij een
vergunningsaanvraag niet wordt getoetst aan redelijke eisen van welstand. Wel geldt
er in deze gebieden een zogenaamde excessenregeling. Deze regeling dient exces-
sen tegen te gaan. De gemeente kan achteraf handhavend optreden tegen excessen.
In gebieden met enkel repressief welstandstoezicht blijven monumenten en beeldbe-
palende panden (onder andere boerderijen en Zeeuwse schuren) wel de bescherming
van welstand houden.
De gebieden waar welstandstoezicht blijft bestaan zijn als bijlage bijgevoegd.

A.M.G. van Waes, wethouder
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De raad der gemeente Terneuzen,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ………………,
gelet op artikel 9.1 tweede lid, van de gemeentelijke Bouwverordening,
en gelet op artikel 12a eerste lid van de Woningwet,
besluit:

een welstandsnota vast te stellen, inhoudende de volgende beleidsre-
gels die burgemeester en wethouders toepassen:

ARTIKEL A
Beleidsregels
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De Woningwet van 1 januari 2003  roept gemeenten op welstandsbeleid te voeren. De
gemeente Terneuzen heeft deze gelegenheid te baat genomen om te komen tot een
samenhangend beleid voor de drie voormalige gemeenten. De samenhang in de
eigenschappen van gebieden en objecten zijn vertaald in objectieve beoordelingscri-
teria, die de burger een houvast moeten bieden bij het opstellen en indienen van een
bouwplan.
De omschreven regels zijn niet alleen bedoeld om het oordeel te motiveren, maar zeer
zeker ook om de burger met bouwplannen vooraf informatie over en inzicht te geven
in de wijze waarop de commissie over bouwplannen adviseert. Naast het vastleggen
van criteria in het kader van de wet, is deze beleidsnota bedoeld om het enthousias-
me voor de ruimtelijke kwaliteit te vergroten.

Redelijke eisen van welstand
Welstandstoezicht heeft allereerst ten doel te voorkomen, dat bouwwerken de open-
bare ruimte ontsieren. Het welstandsbeleid van de gemeente is echter opgesteld van-
uit de overtuiging, dat het belang van een goede leefomgeving eveneens een rol
speelt. Bij iedere aanvraag voor een bouwvergunning wordt bekeken of de plannen
voldoen aan redelijke eisen van welstand, wat inhoudt dat de plaatsing en het uiterlijk
van het beoogde gebouw wordt beoordeeld. Deze beoordeling is gebaseerd op artikel
12 van de Woningwet.

Doel van de welstandstoets is het behartigen van het publieke belang door de lokale
overheid, waarbij de individuele vrijheid van de burger, agrariër of ondernemer wordt
afgewogen tegen de aantrekkelijkheid van de leefomgeving als algemene waarde.
Veel mensen zijn bereid mee te werken aan het instandhouden of zelfs bevorderen
van de ruimtelijke kwaliteit van hun leefomgeving, maar willen wel graag van te voren
op de hoogte zijn welke aspecten een rol spelen bij de welstandsbeoordeling. De
kaders waarbinnen deze plaatsvindt worden vastgesteld met een politieke keuze door
de gemeenteraad, die moet zijn gebaseerd op inhoudelijk onderzoek en een maat-
schappelijke discussie.
Modernisering en vermaatschappelijking van het welstandstoezicht is een belangrijke
doelstelling van het voorstel tot wijziging van de Woningwet, die in januari 2003 van
kracht is geworden. Artikel 12 van de Woningwet is in dit wijzigingsvoorstel uitgebreid
met een nieuw artikel 12 A, dat bepaalt dat de welstandsbeoordeling alleen nog maar
kan worden gebaseerd op door de gemeenteraad in een welstandsnota vastgestelde
welstandscriteria.

Uitgangspunten voor het welstandsbeleid
Met de verschijningsvorm van een bouwwerk wordt iedere voorbijganger geconfron-
teerd. Het beleid is opgesteld vanuit de gedachte, dat welstand een bijdrage levert aan
het tot stand komen en het beheer van een aantrekkelijke bebouwde omgeving. Het
welstandsbeleid geeft de gemeente de mogelijkheid om cultuurhistorische, steden-
bouwkundige en architectonische waarden te benoemen en een rol te geven bij de
ontwikkeling en beoordeling van bouwplannen, maar ook om gebieden aan te wijzen
waar een bijzondere kwaliteit gewenst is. Met de gebiedsgerichte benadering wil de
gemeente de waardevolle eigenschappen van bijvoorbeeld de kernen en het open
gebied behouden.

Doel van het welstandsbeleid is het welstandstoezicht helder onder woorden te bren-
gen en op een effectieve en controleerbare wijze in te richten. Opdrachtgevers, bur-
gers en architecten kunnen in een vroeg stadium informeren welke criteria van toe-
passing zijn. Voor kleine veranderingen en aanpassingen aan bestaande gebouwen
zijn objectieve criteria vastgesteld, die een ambtelijke toets mogelijk maken. Voor gro-

De welstandsbeoorde-
ling 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 veran-
deringen van die
omgeving een rol kun-
nen spelen.

HOOFDSTUK 1
Inleiding en leeswijzer
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tere bouwplannen in een bestaande omgeving geven de criteria een handreiking bij
het maken van een ontwerp, dat binnen zijn context past.
Met een periodieke evaluatieronde zal het beleid worden besproken, beoordeeld en
eventueel bijgesteld.

De welstandscommissie
Omdat de welstandsbeoordeling een complex gebeuren is, vragen burgemeester en
wethouders bij de meeste bouwplannen een deskundig en onafhankelijk advies van
de welstandscommissie. De werkwijze, samenstelling en taakomschrijving van de wel-
standscommissie is opgenomen in het ‘ Welstandsregelement’ dat door de gemeente-
raad zal worden vastgesteld als bijlage bij de gemeentelijke bouwverordening.
Het advies van de welstandscommissie is uiteindelijk één van de aspecten die een rol
spelen bij de beslissing van burgemeester en wethouders om een bouwvergunning al
dan niet te verlenen. Het welstandsadvies is voortaan gebonden aan democratisch
vastgestelde welstandscriteria. De gemeenteraad stelt met de welstandsnota vast,
waar de welstandscommissie op moet letten bij de beoordeling en waar B en W hun
beslissingen op moeten baseren.

De welstandsnota
In praktijk zal de welstandsnota niet als leesboek worden gebruikt. De gemiddelde
burger met bouwplannen hoeft niet de hele nota te lezen. Wie wil weten of er criteria
gelden op een aanvraag zal eerst kijken of het beoogde bouwwerk valt in een gebied
met zogenaamd “enkelrepressief welstandstoezicht’ of in een gebied met regulier wel-
standstoezicht. In gebieden met enkel repressief  welstandstoezicht zal géén wel-
standstoezichtplaatsvinden bij de aanvraag. Wel kan achteraf door de gemeente
handhavend worden opgetreden als er sprake is van een exces.
Indien de aanvraag valt in één van de gebieden met regulier welstandstoezicht is het
plan welstandsplichtig en vindt er vooraf een toetsing plaats aan de hand van de cri-
teria. Wie wil weten welke criteria van toepassing zijn in de reguliere gebieden, zal
eerst kijken of het beoogde bouwwerk valt onder de veel voorkomende kleine plannen
als dakkapellen en uitbouwen waarvoor met ambtelijke toetsing kan worden volstaan.
Is dit niet het geval, dan gelden de gebiedsgerichte criteria of de criteria voor specifie-
ke bouwwerken. Deze zijn minder vast omlijnd dan die voor veel voorkomende kleine
bouwplannen, omdat het meer relatieve criteria zijn. Ze laten meer ruimte over voor
interpretatie. Indien gewenst kan met welstand worden gesproken over de interpreta-
tie in het licht van het beoogde plan.
De welstandscriteria vormen een vangnet om plannen te weren, die niet in de
gemeente passen. Dit is het primaire doel van welstandstoezicht. Beter zou het echter
zijn als de criteria worden gebruikt om na te denken over het bouwwerk in zijn omge-
ving en als middel om de omgevingskwaliteit te verbeteren.
Het kan voorkomen, dat de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria
ontoereikend zijn voor de beoordeling, maar dat het project wel voldoet aan redelijke
eisen van welstand. Burgemeester en Wethouders kunnen daarom na schriftelijk en
gemotiveerd advies hiervan afwijken. Voor het geven van een advies over dergelijke
gevallen zijn algemene criteria opgenomen, die ingaan op de kwaliteiten van goed
vakmanschap en dienen om de bijzondere zeggenschap te beargumenteren. In de
praktijk zal gelden, dat aan een plan hogere eisen worden gesteld naarmate het zich
meer van zijn omgeving onderscheidt.

De welstandsnota moet inhoudelijke kennis koppelen aan juridisch houdbare criteria
en efficiënte procedures. Bovendien moet de nota leesbaar, begrijpelijk en stimulerend
zijn voor verschillende ‘gebruikers’. Dit programma van eisen levert een gelaagde nota
op waarin welstandscriteria in allerlei soorten en maten worden uitgewerkt. Daarbij is
in ruime mate gebruik gemaakt van foto’s en voorbeelden.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft het ruimtelijk beleid. Het omvat een beschrijving van het ruim-
telijk kwaliteitsbeleid als basis voor het gewenste welstandstoezicht.

Hoofdstuk 3 beschrijft de algemene welstandscriteria, die gelden als uitgangspunt
voor iedere welstandsbeoordeling. Ze beschrijven het goede vakmanschap, dat de
basis moet zijn van elk ontwerp.

In hoofdstuk 4 en 5 wordt voor de gebieden en objecten in de gemeenten aangegeven
op welke wijze dit vakmanschap zou moeten worden ingevuld. De beschrijvingen en
criteria geven aan welke eigenschappen wenselijk zijn en dienen als agenda voor de
beoordeling door de welstandscommissie.

Hoofdstuk 6 bevat ambtelijke toetsingscriteria voor veel voorkomende kleine bouw-
werken als dakkapellen en bijgebouwen. De welstandscriteria voor deze kleine plan-
nen zijn vrijwel objectief zodat een ambtelijke toets mogelijk is. Alleen als zo’n bouw-
plan van de criteria afwijkt of als in een bijzondere situatie de criteria niet van toepas-
sing kunnen zijn, wordt het plan aan de welstandscommissie voorgelegd.

In hoofdstuk 7 volgt een omschrijving van de te volgen procedure voor grotere projec-
ten, waarvoor bijvoorbeeld het bestemmingsplan moet worden aangepast naar aan-
leiding van stedenbouwkundige plannen. Voor dergelijke projecten worden welstands-
criteria opgesteld, die door de gemeenteraad dienen te worden vastgesteld.

Hoofdstuk 8 tenslotte bestaat uit welstandscriteria voor vergunningsvrije bouwwerken.
Deze zijn niet per definitie welstandsvrij, zodat er sprake kan zijn van excessen als zij
in hun uiterlijk te sterk afwijken van de gewenste kwaliteit. Met behulp van deze crite-
ria kan de gemeente achteraf optreden.

De nota wordt afgesloten met bijlagen: een begrippenlijst en een register van straat-
namen met een verwijzing naar de betreffende gebiedsbeschrijving(en).

Na opstelling van een concept voor het welstandsbeleid is dit door de gemeente
onder de aandacht van het publiek gebracht. Alvorens het beleid vast te stellen is de
nota in de inspraak geweest om burgers de gelegenheid te geven hun inzichten ken-
baar te maken. Na vaststelling van de welstandsnota zijn de welstandscriteria voor
iedereen beschikbaar. Zowel de welstandscommissie als burgemeester en wethou-
ders zullen in het vervolg jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteren hoe zij met de
uitvoering van het welstandsbeleid zijn omgegaan.
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In het ruimtelijk beleid van een gemeente is het welstandstoezicht het vangnet, waar-
mee de ondergrens van de visuele kwaliteit van gebouwen wordt bewaakt. Het niveau
waarop dit net komt te hangen, is mede afhankelijk van het beleid van de gemeente.
Voor het vaststellen van de regimes en beoordelingscriteria is daarom het ruimtelijk
kwaliteitsbeleid geïnventariseerd en een analyse gemaakt van de consequenties voor
het welstandsbeleid. Het ruimtelijk beleid wordt op hoofdpunten beschouwd. Verder
wordt een aantal plannen samengevat en worden de mogelijke consequenties voor
het welstandsbeleid belicht.

RUIMTELIJK BELEID

De basis voor het ruimtelijk beleid van de gemeente is vooral vastgelegd in bestem-
mingsplannen aangevuld met visies en een enkel beeldkwaliteitsplan. De gemeente
heeft de welstandscommissie tot nog toe niet betrokken bij het tot stand komen van
stedenbouwkundige plannen. Hier wordt een overzicht gegeven van de werkwijze van
de drie gemeenten, die sinds begin 2003 in het nieuwe Terneuzen zijn samengegaan.

De gemeente Sas van Gent maakte structuurvisies om de ontwikkelingen op langere
termijn te sturen, waaronder die voor de kern van Sas van Gent en de visie
Graafjansdijk. Hierin worden ruimtelijke en architectonische kwaliteiten benoemd en
een beeld van de gewenste bebouwing geschetst. Ze vormen de uitgangspunten voor
het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. In 2000 gaf deze gemeente een overzicht van de stand
van zaken met betrekking tot de bestemmingsplannen, waarin werd geconcludeerd
dat er een forse achterstand was in de actualisatie.

In de gemeente Axel werd slechts gewerkt met bestemmingsplannen. De ruimtelijke
ontwikkeling werd niet op een andere wijze vastgelegd. In de toelichting op de plannen
stond in het algemeen een stedenbouwkundige paragraaf. De betekenis voor wel-
stand bleef daarmee beperkt tot het beoordelen van concrete bouwaanvragen waar
weinig aan te veranderen viel.

De voormalige gemeente Terneuzen had meer specifiek en sturend beleid, zoals vast-
gelegd in onder andere het structuurplan Koegorspolder, het Masterplan Binnenstad,
de landschapsvisie voor de Westerscheldetunnel, het beeldkwaliteitsplan Triniteit en
het Overallplan Othene. Hierin is voor een aantal delen van de gemeente beschreven
hoe ontwikkelingen vorm kunnen krijgen. Bij (her)ontwikkeling van locaties wordt veel-
al gestart met een stedenbouwkundige verkenning, waarin oplossingsrichtingen wor-
den onderzocht. Deze zijn richtinggevend voor de uitwerking en bevatten kwaliteits-
omschrijvingen van het gewenste eindbeeld. In verband met de herziening van de wet
op de ruimtelijke ordening worden de bestemmingsplannen herzien. Dit zal naar ver-
wachting in 2008 zijn afgerond.
In de meeste gevallen geven deze plannen vooral aan welke richting ontwikkelingen
dienen te gaan zonder directe gevolgen voor het welstandsbeleid. Een voorbeeld is
het masterplan voor de Axelsedam, waarin wordt aangegeven dat de gemeente
streeft naar kwaliteitsverbetering van de structuur, openbare ruimte en bebouwing en
naar een functionele invulling om zo de stad Terneuzen en de binnenstad te verster-
ken. Het plan heeft daarmee vooral zijdelings invloed op de welstandsnota.

Het stedenbouwkundig plan voor Othene Zuid is een uitzondering op deze regel. Het
is een opzet voor de verdere uitbreiding van de woonwijk. De gemeente wenst een hel-
dere structuur gekoppeld aan een grote diversiteit in woningen met een eigen identiteit
binnen een viertal herkenbare stedenbouwkundige eenheden. De eengezinswonin-

HOOFDSTUK 2
Ruimtelijk kwaliteitsbeleid
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gen staan veelal vrij op ruime kavels langs met bomen beplante lanen en wegen. De
opgenomen referentiebeelden en beschrijvingen blijven beperkt tot enkele hoofdlijnen
en bieden enig houvast voor de uitwerking van de architectuur. Wel is vastgelegd, dat
er verschillende architecten te werk zullen gaan om eenvormigheid te voorkomen en
zijn er plekken aangewezen voor beeldbepalende bebouwing. Een aantal bijzondere
gebouwen zal worden gebruikt om een aantal plekken in de wijk te accentueren.
Langs de randen speelt de overgang naar het groene buitengebied een rol, wat past
bij het gewenste duurzame karakter van de wijk. Kwaliteit in de verschillende deelge-
bieden. Van belang voor het welstandsbeleid is onder meer het verschil in beeldkwa-
liteit tussen verschillende soorten gebieden.

Ook het ‘Beeldkwaliteitplan Triniteit’ moet in dit verband worden genoemd. Doel van
het plan is de verbetering van het woonklimaat, verhoging van de ruimtelijke kwaliteit
en het versterken van de eigen identiteit. Het gaat daarbij zowel om bestaande als om
nieuwe bebouwing. Er worden meerdere deelgebieden onderscheiden. De gegeven
richtlijnen voor de bebouwing en het verschil in beeldkwaliteit tussen de verschillende
gebieden zijn van belang voor het welstandsbeleid.
Een ander plan waarin een bestaand gebied aandacht krijgt, is dat voor de herinrich-
ting van het plein in Zaamslag. De rondweg  van Zaamslag is de aanleiding om het
Plein opnieuw in te richten. Het plan zet in op een verbetering van de openbare ruim-
te met zijn oude bomen en historische gebouwen, waarbij wordt gezocht naar ruimte-
lijke eenheid en eenvoud. Voor de gebouwen zijn richtlijnen opgenomen, waarbij met
voorschriften voor de kleur van de kozijnen en gevels richting wordt gegeven aan een-
heid tussen de individuele panden. Oog voor detail en kwaliteit worden apart genoemd
evenals reclame.Voor het welstandsbeleid betekent dit een hoog ambitieniveau om de
gewenste kwaliteitsverbetering te ondersteunen.

Een provinciale nota die van belang is, is ‘Organisch groeien, pilot-study naar organi-
sche ontwikkeling van dorpen in Zeeland’. Deze studie naar de mogelijkheden voor de
organische ontwikkeling van dorpen in Zeeland is een reactie op de weinig doordach-
te planmatige nieuwbouwwijken. Deze worden vaak zonder duidelijke relatie met de
oude kern en het landschap aan de dorpen toegevoegd. Van de drie voorbeelden is
Philippine in dit verband het meest van belang, omdat de hierin ontwikkelde denk-
beelden deels ten grondslag liggen aan de ideeën voor de ruimtelijke ontwikkeling
vanuit de gemeentelijke dienst.

Bestemmingsplannen
De actualisering van de bestemmingsplannen in de gemeente is een aanleiding om
per gebied een ruimtelijke visie te ontwikkelen en deze op te nemen in de toelichting
van het bestemmingsplan. Daarvoor worden de natuurlijke waarden, ruimtelijke struc-
tuur en cultuurhistorische karakteristieken geïnventariseerd. Recentelijk zijn Biervliet,
Hoek, Zaamslag en Philippine onder de loep genomen. Andere gebieden in de
gemeente zullen volgen.

Landschap en openbare ruimte
Ook het beleid voor landschap en openbare ruimte is in kwantitatieve zin terughou-
dend. In Sas van Gent waren er slechts incidentele nota’s over de inrichting van de
openbare ruimte. In het bestemmingsplan voor het buitengebied is een en ander opge-
nomen over het landschap. Axel had geen integraal kwaliteitsbeleid voor de openbare
ruimte. Wel functioneerde er een kunstcommissie, maar die had geen overleg over de
openbare ruimte. Verder was in het bestemmingsplan buitengebied een kwalitatieve
omschrijving opgenomen. Voor het buitengebied van de gemeente is geen land-
schapsvisie beschikbaar om ‘behoud en verbetering’ van de ruimtelijke kwaliteit op te
kunnen baseren. Op een deel van het gebied is de nota Belvedère van toepassing
(nabij Biervliet). Voor het zuidelijke deel is de provinciale nota Staats Spaanse Linies
van belang.
Terneuzen heeft in afwijking van Axel en Sas van Gent bij nieuwe projecten expliciet
aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte en kunst als onderdeel van de
integrale beeldkwaliteit, waarbij de welstandscommissie werd geraadpleegd bij de uit-
werking. Daarnaast is er recentelijk veel aandacht geschonken aan de inpassing van
de Westerscheldetunnel, maar de daarvoor gekozen uitgangspunten hebben weinig
tot geen gevolgen voor het welstandsbeleid.
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Terneuzen 1850

Terneuzen nu
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Water en dijken

Forten en kreken
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RUIMTELIJKE ANALYSE

Om de ruimtelijke kwaliteiten van de structuur en het landschap van de gemeente in
kaart te brengen is een analyse gemaakt van de opbouw, die zijn weerslag heeft
gevonden in de kaartbeelden op de volgende pagina’s. Uit deze analyse van de ruim-
telijke kenmerken van zowel het landschap, als de bebouwingsvlakken, is een visie op
het gebied voortgekomen waarbij de belangrijkste kenmerken van de samenhang tus-
sen de bebouwde omgeving en het landschap centraal staan.

Forten en kreken
In de zestiende eeuw zag het landschap er mede onder de invloed van de tachtigjari-
ge oorlog geheel anders uit dan vandaag de dag. Het Axelse Gat was doorgestoken
en Terneuzen lag daarmee op een eiland. Aan beide zijden van het water werden door
de Spanjaarden en hun Hollandse tegenstanders versterkingen aangelegd. De
meeste van deze fortificaties bestonden uit aardwerken, die tegenwoordig nauwelijks
van de inpolderingsdijken te onderscheiden zijn.

Terneuzen 1850
Op de topografische kaart van Terneuzen, Axel en Sas van Gent in 1850 is de situatie
vastgelegd vlak na het graven van het kanaal. Te zien is hoe dit waterbouwkundige
werk het landschap ingrijpend heeft beïnvloed. Niet alleen is hiermee de positie van
Terneuzen veranderd, ook Axel ondergaat gevolgen. Het verzande Axelse gat loopt
nog maar tot aan Sluiskil en de stad waaraan dit zeegat zijn naam ontleende ligt
midden in de uitgestrekte polders. Ook is het proces van inpoldering goed waar te
nemen. Steeds wordt een deel van de oorspronkelijke kreken bedijkt.

Terneuzen nu
Water en dijken bepalen ook tegenwoordig het landschap van de de huidige gemeen-
te Terneuzen. De grens tussen land en zee is veel korter dan in de afgelopen eeuwen.
De kustlijn is strak. De kreken van de Westerschelde zijn vrijwel geheel ingepolderd.
Overgebleven zijn de vele dijken, die getuigen van de opeenvolgende fasen in de land-
winning. In het huidige landschap is het kanaal van Gent naar Terneuzen met daar-
langs gelegen een industriële zone de meest aanwezige doorgaande lijn. Deze deelt
het grondgebied van de gemeente in tweeën, maar vormt ook een verbindingslijn
waarlangs de (industriële) bebouwing zich concentreert.

Water en dijken
De hoge zeewering langs de kust van Zeeuws-Vlaanderen is meer dan een water-
staatkundig werk.Vanuit de polders is het zeewater, dat zo’n grote invloed heeft gehad
op het landschap, nauwelijks meer te ervaren. De dijk zelf echter is een bijna onont-
koombare verwijzing naar de delta. Ook zijn de vele kleinere bedijkingen die vanaf de
middeleeuwen zijn aangelegd nog goed te zien en vormen de vele kreken en kreek-
restanten een tastbare herinnering aan het ontstaan van het landschap. Ze delen het
vlakke land op in kamers met verschillende karakters. Omdat de wegen meestal
midden door de polders lopen, bevind je je steeds in één van die kamers om na een
volgende dijk in een andere ruimte te komen.
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Ontwikkelingen

Hoofdpunten
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Ontwikkelingen
Naast de drie grotere plaatsen Terneuzen, Axel en Sas van Gent bestaan de kernen
vooral uit een aantal dorpen, waaronder plaatsen als Zaamslag, Koewacht en
Philippine. Deze liggen in een weids landschap met een voornamelijk agrarisch karak-
ter. In de stedelijke zone langs het kanaal is een industriegebied ontstaan met natte
bedrijventerreinen, waarlangs procesindustrie en overslag te vinden is. Ook het aan
het diepe vaarwater van de Westerschelde gelegen Dow Chemical mag in deze
opsomming niet ontbreken. De verwachting is, dat het gebied met de komst van de
Westerscheldetunnel verder tot ontwikkeling zal komen. Deze biedt niet alleen kansen
voor de industrie, maar maakt de gemeente ook beter bereikbaar voor toerisme en
meer aantrekkelijk als woon- en werkgebied.
De hoofdas voor zowel industrie als infrastructuur is de Kanaalzone. De combinatie
van water, wegen en spoor maakt het gebied een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bedrijven. In aanvulling op deze Noord-Zuidas is langs de kust vanaf Terneuzen in de
richting van de zee een industriezone ontstaan met bedrijvigheid die afhankelijk is van
het diepe water. Parallel daaraan ligt de provinciale weg, die met de opening van de
Westerscheldetunnel groeit in belang. Waar eerst de ontsluiting van Terneuzen en de
bedrijvigheid daaromheen vanuit Nederland gezien via de twee veerverbindingen of
via Antwerpen plaats vond, zal in het vervolg de tunnel een hoofdontsluiting van
Zeeuwsch-Vlaanderen zijn, terwijl voor het voet- en fietsveer slechts een nevenrol is
weggelegd. Terneuzen is daarmee komen te liggen op het kruispunt van de ontslui-
tingswegen van de streek.

Gevolgen voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid
De inzet voor het ruimtelijk beleid van de drie gemeenten is samen te vatten in de vol-
gende hoofdpunten, die te maken hebben met de wens de streek verder te ontwikke-
len:
• de aanlanding van de Westerscheldetunnel maakt het gebied beter bereikbaar en

vormt een infrastructureel knooppunt
• langs het kanaal van Gent naar Terneuzen zullen natte bedrijventerreinen worden

ontwikkeld met de nadruk op overslag en productie (waaronder chemische
industrie)

• de zone van het vroegere Axelse Gat is een cultuurhistorische drager van het
gebied en biedt met zijn oude vestingen en steden in combinatie met een klein-
schalig en afwisselend landschap een goede basis voor verdere ontwikkeling van
het verblijfstoerisme

• ter hoogte van Sluiskil ontmoeten industrie en landschap elkaar, waarbij het kanaal
een  scheiding vormt in de ervaring van het landschap
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MONUMENTENBELEID

Er is geen actief monumentenbeleid. Er zijn enkele tientallen rijksmonumenten in de
gemeente, maar geen gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden aange-
wezen. Beschermde dorps- of stadsgezichten zijn er niet. In de jaren tachtig negentig
is het Monumenten Inventarisatieproject uitgevoerd, waarin werd bekeken welke
gebouwen monument zouden kunnen worden. Alleen in Sas van Gent zijn eveneens
cultuurhistorische verkenningen uitgevoerd. De monumentencommissie vervult een
passieve rol.

RELATIE MET ANDERE PLANVORMEN

Voor een effectief en praktisch hanteerbaar kwaliteitsbeleid is het zaak zorg te dragen
voor een goede aansluiting tussen de verschillende instrumenten. In het kader van de
welstandsnota is vooral de relatie tussen bestemmingsplan en welstandscriteria van
belang. Het bestemmingsplan regelt de ruimtelijke ordening van onder meer functie en
ruimtebeslag van bouwwerken. Datgene dat door het bestemmingsplan wordt moge-
lijk gemaakt kan niet door welstandscriteria worden tegengehouden.
Architectonische vormgeving valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan. De
welstandscriteria kunnen waar nodig de ruimte die het bestemmingsplan biedt invul-
len ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. Het welstandsadvies kan zich dan richten
op de gekozen invulling binnen het bestemmingsplan. In een situatie waarin een
bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan, maar het bestemmings-
plan eveneens ruimte biedt voor alternatieven, kan een negatief welstandsadvies wor-
den gegeven als de gekozen stedenbouwkundige of architectonische oplossing te
sterk afbreuk doet aan de ruimtelijke beleving van het betreffende gebied. Uiteraard
moet in zo’n geval de welstandsnota daartoe de argumentatie leveren.
In de welstandsnota kan worden verwezen naar welstandscriteria uit andere beleids-
documenten, waaronder beeldkwaliteitplannen. Deze verwijzingen worden geacht
deel uit te maken van de welstandsnota. Uiteraard gelden voor deze documenten
dezelfde eisen als voor de welstandsnota: vaststelling in de vorm van beleidsregels
door de gemeenteraad, inspraak conform de gemeentelijke inspraakverordening en
welstandscriteria die 'zo veel mogelijk' zijn toegespitst op het individuele bouwwerk en
die specifieke aspecten van het bouwwerk normeren. De aanwezige beeldkwaliteit-
plannen kunnen daarmee onderdeel vormen van het welstandsbeleid. In de praktijk
zullen nieuwe beeldkwaliteitplannen net als de reeds geldende zoveel mogelijk in de
welstandsnota worden verwerkt.

UITGANGSPUNTEN VOOR HET WELSTANDSBELEID

De welstandsnota voor de gemeente Terneuzen kan niet echt voortborduren op vast-
gesteld ruimtelijk kwaliteitsbeleid, maar wel op de wens in de meeste gebieden de
basiskwaliteit te bewaken. Daarnaast is een aantal gebieden van zo’n bijzondere kwa-
liteit, dat daarvoor een extra inzet gerechtvaardigd is. Dit geldt met name voor histori-
sche kernen en voor objecten als boerderijen en Zeeuwse schuren. Deze vormen
samen met het weidse landschap een belangrijk onderdeel van de identiteit van de
streek. Daarnaast is voor een aantal gebieden een bijzondere inzet nodig om de kwa-
liteit van veranderingen in de juiste richting te sturen. Daarbij kan worden gedacht aan
bijvoorbeeld de uitbreiding Othene, de boulevard van Terneuzen en natuurlijk het slui-
zencomplex.
Uitgangspunt voor de welstandsnota is het bevorderen van het sturen op kwaliteit door
het benoemen van de bestaande of gewenste kwaliteiten per gebied en het waar
mogelijk vertalen van deze kwaliteiten naar welstandscriteria.
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De algemene welstandscriteria in dit hoofdstuk zij gericht op de zeggingskracht en het
vakmanschap van het architectonisch ontwerp. Ze zijn terug te voeren zijn op vrij uni-
versele kwaliteitsprincipes. In het algemeen zullen ze niet direct worden gebruikt voor
planbeoordeling.Toch zijn ze van belang. Ze vormen het uitgangspunt vormen voor de
uitwerking van de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk zul-
len die meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling en vormt het vak-
manschap een haast onzichtbare grondslag.
De praktische toepassing van de algemene welstandscriteria blijft beperkt tot de
gevallen, waarvoor de gebiedsgerichte en de objectgerichte welstandscriteria ontoe-
reikend zijn. Dit kan zijn als een bouwwerk zo onder de maat blijft dat het op den duur
zijn omgeving negatief zal beïnvloeden, maar wel letterlijk in overeenstemming is
gebracht met de gebiedsgerichte welstandscriteria.
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 bur-
gemeester en wethouders in zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren van de
hardheidsclausule gebruik te maken en af te wijken van de gebiedsgerichte en object-
gerichte welstandscriteria. In praktijk betekent dit dat het betreffende plan alleen op
grond van de algemene welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de bijzondere kwa-
liteiten van het plan met deze criteria overtuigend kunnen 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.

Relatie tussen bouwwerk en omgeving
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-
wacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stede-
lijke 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 open-
bare 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 landschap-
pelijke omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met zijn omgeving mag wor-
den verwacht dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar het
om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de omge-
ving en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Over de wijze waarop dat bij voorkeur
zou moeten gebeuren kunnen de gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid ver-
schaffen.

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-
wacht 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 welstands-
toezicht 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 mogelijkhe-

De algemene wel-
standscriteria zijn
opgesteld op basis
van de notitie
‘Architectonische kwa-
liteit, een notitie over
architectuurbeleid’ die
prof. ir Tj. Dijkstra in
1985 schreef als
Rijksbouwmeester en
die in 2001 werd uit-
gegeven door 010
Uitgevers.

HOOFDSTUK 3
Algemene welstandscriteria
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den 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 ver-
schijningsvorm 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.

Betekenissen van vormen in sociaal-culturele context
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-
wacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt,
zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maat-
schappelijke 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 zelf-
standige 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 voor-
uitgang.
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 ver-
wijzingen 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 ver-
leden, 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 repre-
sentant 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 toe-
komst.

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-
wacht 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 prijs-
geven. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger wor-
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den gedaan. Van oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als complemen-
taire begrippen ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken. Complexiteit in de
architectonische compositie ontstaat vanuit de stedenbouwkundige eisen en het pro-
gramma 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 ver-
wacht 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 belevings-
waarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest ongrijpbare aspecten bij het
beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of onbewust de maatver-
houdingen van een bouwwerk, maar wáárom de maatverhoudingen van een bepaal-
de 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 compo-
sitie. Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw of een zonne-
collector) te dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverdeling, ver-
storen 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 ver-
wacht 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 uiteinde-
lijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze van mate-
rialen 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 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 ontstaansperiode van het bouwwerk in de weg
staat.
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Axel

Biervliet

Hoek

Philippine
Sluiskil

Zaamslag

Sas van Gent

Westdorpe
Zuiddorpe

Overslag

Koewacht

Terneuzen
BP

De kaders afgebeeld op deze kaart verwijzen naar
de deelkaarten, die zijn opgenomen bij de beschrij-
vingen per kern. De codes op de deelkaarten ver-
wijzen naar de gebieden. ZA3 bijvoorbeeld is het
derde gebied van Zaamslag.

Op deze kaart treft u de volgende codes aan:
BP het buitengebied van de polders
BG buitengebied in de grensstreek
KW Kanaalzone en de oever Westerschelde
BR recreatieterrein Braakman

BP

BP

BP

BP

BG

BG

KW

KW

KW

KW

KW

BR
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Een belangrijke peiler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid.
De gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt voor bouwplannen die zich voe-
gen binnen de bestaande ruimtelijke structuur van Terneuzen.
Deze criteria zijn gebaseerd op 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 onder de maat
te zijn en welke karakteristieken uit de omgeving in het ontwerp moeten worden
gebruikt, waarbij deze niet alleen als ondergrens gelezen hoeven te worden maar
eveneens kunnen worden gebruikt als aanzet tot verbetering van de kwaliteit

Voor elk welstandsgebied is het gewenste welstandsniveau aangegeven. Het wel-
standsniveau moet aansluiten bij het gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de
gewenste ontwikkelingen. In theorie zijn vier welstandsniveau's mogelijk, waarvan er
in Terneuzen twee worden gebruikt: enkel repressief welstandstoezicht in gebieden
met toetsing achteraf op excessen en het reguliere in gebieden waar een basiskwa-
liteit moet worden gehandhaafd. Aangezien de gemeente geen door het Rijk aange-
wezen beschermde stads- of dorpsgezicht heeft, is dit niet van toepassing.

Beschrijvingen en criteria
Per kern of gebied is een beoordelingskader opgesteld waarin aan de orde komen:
• Beschrijving

Een korte beschrijving van het gebied, waarbij aandacht wordt besteed aan de ont-
staansgeschiedenis, de stedenbouwkundige of landschappelijke omgeving, een
typering van de bouwwerken en het materiaal- en kleurgebruik en de detaillering.

• Waarde en dynamiek
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.

• Beleidsinzet en beoordeling
Het voor het gebied geldende welstandsniveau.

• Welstandscriteria
De welstandscriteria, steeds onderverdeeld in criteria betreffende de relatie met de
ligging van het bouwwerk, de massa, de architectonische uitwerking en het materi-
aal- en kleurgebruik. De welstandscriteria zijn te lezen als regels waaraan een plan
moet voldoen om een positief welstandsadvies te krijgen.

• Afbeeldingen
Naast de op de tegenoverliggende pagina afgebeelde overzichtskaart is er per kern
een deelkaart opgenomen met de aanduiding van de gebieden. Daarnaast zijn er
foto’s, die een impressie van het deelgebied geven en de bandbreedte tonen.

HOOFDSTUK 4
Gebiedsgerichte welstandscriteria
(in welstandsplichtige gebieden)
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Gebieden en welstandsniveau’s (kaart op pagina 24)
De gemeente is voor het welstandsbeleid opgedeeld volgens onderstaande indeling in
gebieden, die is verwerkt in bijgevoegde kaart. Daarbij is gekozen voor de grote ker-
nen per gebied een beschrijving te maken voorzien van criteria, terwijl voor de kleine
kernen één beschrijving van de hele kern is opgesteld en de criteria per gebied verder
zijn uitgewerkt.

• Axel
- Oud centrum (A1) regulier
- Nieuw centrum (A2) regulier
- Linten (A3) enkel repressief
- Vooroorlogse woningbouw (A4) enkel repressief
- Naoorlogse woningbouw (A5) enkel repressief
- Woningbouw Beatrix- en Emmastraat (A6) enkel repressief
- Individuele woningbouw (A7) enkel repressief
- Bedrijventerreinen (A8) enkel repressief

• Biervliet
- Centrum (B1) regulier
- Linten (B2) regulier
- Seriematige woningbouw (B3) enkel repressief
- Individuele woningbouw (B4) enkel repressief
- Bedrijventerrein (B5) enkel repressief

• Hoek
- Plein en linten inc. Mauritsfort (H1) regulier
- Seriematige woningbouw (H2) enkel repressief
- Individuele woningbouw (H3) enkel repressief
- Bedrijventerrein (H3) enkel repressief

• Koewacht
- Dorpslint (K1) regulier
- Seriematige woningbouw (K2) enkel repressief
- Individuele woningbouw (K3) enkel repressief

• Overslag
- Lint (O1) regulier
- Woningbouw (O2) enkel repressief

• Philippine
- Centrum en lint (P1) regulier
- Gemengde bebouwing (P2) enkel repressief
- Seriematige woningbouw (P3) enkel repressief
- Individuele woningbouw (P4) regulier

• Sas van Gent
- Centrum (S1) regulier
- Gemengde bebouwing (S2) regulier
- Van Loypark (S3) regulier
- Lint Westdam (S4) enkel repressief
- Seriematige woningbouw (S5) enkel repressief
- Individuele woningbouw (S6) enkel repressief
- Bedrijventerreinen (S7) enkel repressief

• Sluiskil
- Lint (SL1) regulier
- Vooroorlogse woningbouw (SL2) enkel repressief
- Seriematige woningbouw (SL3) enkel repressief
- Individuele woningbouw (SL4) enkel repressief
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• Terneuzen
- Centrum (T1) regulier
- Gemengde bebouwing (T2) regulier
- Linten Axelsestraat en Driewegen (T3) regulier
- Vooroorlogse woningbouw (T4) enkel repressief
- Woningbouw Lievenspolder (T5) enkel repressief
- Woningbouw Serlippenspolder (T6) enkel repressief
- Woningbouw Triniteit en Zuiderpark (T7) enkel repressief
- Woningbouw Oude Vaart (T8) enkel repressief
- Woningbouw Zeldenrust en St. Annapolder (T9) enkel repressief
- Woningbouw Othene (T10) regulier
- Individuele woningbouw (T11) regulier
- Oud Othene (T12) enkel repressief
- Bedrijventerrein Handelspoort (T13) enkel repressief en regulier
- Sluizen (T14) regulier
- Boulevard (T15) regulier

• Westdorpe
- Lint (W1) regulier
- Seriematige woningbouw (W2) enkel repressief
- Individuele woningbouw (W3) enkel repressief

• Zaamslag
- Plein (ZA1) regulier
- Lint (ZA2) regulier
- Seriematige woningbouw (ZA3) enkel repressief
- Individuele woningbouw (ZA4) enkel repressief
- Bedrijventerrein (ZA5) enkel repressief

• Zuiddorpe
- Plein en lint (ZU1) regulier
- Seriematige woningbouw (ZU2) enkel repressief
- Individuele woningbouw (ZU3) enkel repressief

• Buitengebied en buurtschappen polders (BP) enkel repressief
• Buitengebied en buurtschappen grensstreek (BG) enkel repressief
• Industrie kanaalzone en oever Westerschelde (KW) enkel repressief
• Recreatiegebied Braakman (BR) enkel repressief
• Sportterreinen (SP) enkel repressief
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AXEL

Beschrijving
Axel is één van drie grootste kernen in de gemeente. Deze voormalige vestingstad ligt aan de rand van een kreek
in het landbouwgebied ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Dit water speelt tegenwoordig een
beperkte rol, maar is voor de ontwikkeling van de stad van groot belang geweest. Aan het water ter plekke van de
huidige Axelse vlakte had de stad een haven. Met het inpolderen van dit gebied verdween de directe verbinding met
zee. Ook het kanaal naar Hulst waaraan de Kanaalkade zijn naam ontleent, herinnert aan het de rol van het water.
De lijn van de verdwenen omwalling is in het stratenverloop terug te zien en begrenst het oude centrumgebied met
winkels en voorzieningen, waarnaast in het recente verleden een nieuw winkelcomplex en enkele ander gebouwen
van grote schaal zijn gebouwd. De uitbreidingen zijn in hoofdzaak te vinden langs de linten naar het oosten en
westen. Bijzonder is de recentelijk herbouwde molen.Verder is de watertoren in het groengebied ten zuiden van de
kreek het vermelden waard.

Gebieden
De stad is onderverdeeld in acht gebieden. Centraal ligt het historisch centrum binnen de contouren van de oude
vesting met menging tussen winkelen en wonen aan smalle straten. Pal daartegenaan ligt aan de oostzijde een
gebied met de relatief grootschalige bebouwing van het nieuwe centrum, waar wonen en winkelen in een geheel
andere sfeer plaatsvindt. Een karakter vergelijkbaar met dat van het oude centrum hebben de linten met hun indi-
viduele woningen en hier en daar een winkel of bedrijf. Aan de westzijde is de vooroorlogse woningbouw te vinden.
In de naoorlogse periode is de stad zowel aan de oost- als de westkant uitgebreid met seriematige woningen, ter-
wijl langs de Kreek de individuele woningen zijn gebouwd. In een deel van de uitbreidingen is stadsvernieuwing
gepleegd, enige tijd terug in het gebied rondom de Zwijgerlaan en zeer recent in de buurt van de Beatrixlaan. Het
bedrijventerrein aan de noordzijde van de stad maakt het aantal van acht gebieden compleet.

Beleidsinzet
Het historisch centrum en het nieuwe centrum zijn reguliere gebieden (A1 en A2). De overige delen in Axel zijn
gebieden met enkel repressief welstandstoezicht (A3, A4, A5, A6, A7 en A8). Voor deze gebieden is de excessen-
regeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.
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Beschrijving
Het historisch centrum van Axel is een levendig gebied met winkels en woningen. De
bebouwing is in alle opzichten gemengd en bestaat uit individuele panden uit ver-
schillende perioden. Langs de Noordstraat en de andere wegen in de voetgangerszo-
ne zijn de gebouwen meestal groter dan aan de voor autoverkeer toegankelijke
Kerkdreef. De gevels zijn aaneengesloten met hier en daar een kleine verspringing
van de rooilijn. Bijzondere plekken in het centrum zijn het groene plein voor het oude
gemeentehuis en de recent herbouwde molen aan de Bastionstraat.
De variatie tussen de gebouwen is groot. Gevelwanden bestaan uit gevarieerde oude-
re pandsgewijze bebouwing tot twee lagen met kap afgewisseld met nieuwere panden
tot vier lagen hoog. In principe is elk pand individueel. Bij de meer recente invullingen
komt herhaling in gevelopbouw voor. De gevels zijn in het algemeen representatief.
Sommige gevels zijn klassiek opgebouwd en hebben een verticale geleding. Bij win-
kels en bedrijven zorgen luifels, zonwering en etalageruimte veelal voor een horizon-
tale scheiding tussen de begane grond en bovenbouw. Nieuwere panden hebben in
het algemeen ook een meer horizontale gevelgeleding.
Detaillering van de meeste oude panden is zorgvuldig, maar uitzonderingen op deze
regel zijn zonder veel moeite aan te wijzen. Siermetselwerk, fijn gedetailleerde goot-
klossen, daklijsten en kozijnen komen voor en dragen bij aan de bijzondere waarde
van het gebied. Bij nieuwere panden is de detaillering veelal soberder. De gevels zijn
in het algemeen van baksteen met hier en daar siermetselwerk. Soms zijn ze geverfd
of gepleisterd. Plaatmateriaal komt ook voor. Hellende daken zijn in principe gedekt
met keramische pannen. Gevelreclame maakt in het algemeen een opvallend onder-
deel uit van het straatbeeld in het centrum. Met name na sluitingstijd zijn rolluiken niet
te vermijden.

Waarde en dynamiek
De waarde van het historisch hart van Axel is gelegen in de bebouwing langs de oude
straten van zowel het voetgangersgebied als de Kerkdreef. Het plein voor het oude
gemeentehuis is samen met de Noordstraat de meest belangrijke openbare ruimte.
Hier is de kwaliteit van de bebouwing gemiddeld tot goed, maar aan de minder belang-
rijke straten is deze hier en daar van een niveau dat minder goed past bij een cen-
trumgebied. Dit is met name het geval bij de overgang naar het nieuwe centrumge-
bied, waar de achterkant van het oude centrum zichtbaar is. Het hele centrum heeft
cultuurhistorische waarde.
De dynamiek van het gebied kan wisselen van kleine aanpassingen aan bestaande
panden en winkelpuien tot de inpassing van nieuwe gebouwen. Grootschalige ver-
nieuwing is niet te verwachten.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor historisch Axel geldt een regulier regime. Het streven is de kwaliteit van de straat-
wanden waar mogelijk te verbeteren, waarbij beoordeeld zal worden op de individua-
liteit van de panden, representatieve gevels met een verticale geleding, zorgvuldige
detaillering, duurzame materialen en kleuren. Voor vernieuwing geldt daarnaast, dat
ze in maat en schaal moeten passen bij de bestaande bebouwing.

AXEL HISTORISCH CENTRUM 
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing in het historisch centrum van Axel gelden de vol-
gende welstandscriteria:

Ligging
• de rooilijnen volgen het stratenverloop
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s zijn in principe aaneengesloten met

hier en daar een kleine verspringing
• hoofdgebouwen zijn georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte

en hebben indien aan meerdere zijden gelegen aan openbare ruimte
een dubbele oriëntatie

• bijgebouwen staan achter op het kavel of zijn deel van de gevelwand
• nieuwbouw sluit aan op ritme, oriëntatie en ontsluiting van bestaande

bebouwing in de omgeving

Massa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• de bouwmassa voegt zich in maat en ritme naar de omliggende

bebouwing
• gebouwen zijn gevarieerd van opbouw en bestaan bij voorkeur uit een

onderbouw van twee lagen met kap
• de nokrichting is evenwijdig aan of haaks op de weg
• aan-, op- en uitbouwen zijn ondergeschikt vormgegeven als

toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume

Architectonische uitwerking
• panden zijn duidelijk geleed met nadruk op de verticale belijning
• de begane grondlaag van het gebouw is afgestemd op de geleding, rit-

miek en stijl van de gehele gevel
• de detaillering is zorgvuldig en gevarieerd
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vormen het uit-

gangspunt

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaalgebruik is traditioneel
• gevels zijn in principe van baksteen en een enkele keer gepleisterd of

geschilderd in een lichte tint
• hellende daken zijn gedekt pannen
• het kleurgebruik is traditioneel en terughoudend
• het houtwerk als kozijnen, daklijsten en dergelijke is geschilderd in

lichte kleuren gecombineerd met donkergroen of donkerrood

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

volgt de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied A1



32

Beschrijving
Het moderne deel van het centrum bestaat uit grootschalige moderne gebouwen
rondom de markt. Dit gebied ligt direct naast het historische deel van de kern. Het
meest in het oog springend is het recente plein dat aansluit op de Gentsevaartstraat
en de Tuinstraat met daaromheen winkels en woningen, maar ook de andere recente
gebouwen aan bijvoorbeeld de Buitenweg vallen binnen dit gebied.
De gebouwen volgen deels het historisch stratenpatroon en zijn georiënteerd op de
belangrijkste openbare ruimte, maar sluiten niet naadloos aan op hun omgeving door
het verschil in schaal. Ze zijn grootschalig en individueel. Ze bestaan uit samengestel-
de blokken van drie tot vier lagen hoog met platte daken. Herhaling in opbouw en
gevels is een hoofdkenmerk. De geleding en detaillering is op zichzelf zorgvuldig. Door
middel van ramen, balkons en/of galerijen zijn de gevels onderverdeeld.
Gevels zijn veelal van baksteen of ander steenachtig materiaal, soms in meerdere
kleurvlakken en gecombineerd met puien. Het kleurgebruik is in het algemeen terug-
houdend. Gevelreclame is in het algemeen bescheiden van omvang en kleur.

Waarde en dynamiek
De moderne kern van Axel is een gebied waar in het recente verleden gebouwen zijn
verschenen met een maat en schaal, die afwijkt van het oude centrum. De waarde is
gelegen in de functionele opzet en zorgvuldige afwerking van de meeste gebouwen.
De aansluiting op de aangrenzende gebieden in stedenbouwkundig opzicht is minder
geslaagd.
De dynamiek van het gebied is gemiddeld tot hoog, waarbij niet alleen kleine aanpas-
singen te verwachten zijn maar eveneens grootschaliger ingreep denkbaar is.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het nieuwe centrum van Axel met zijn gevarieerde grootschalige bebouwing geldt
een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op individualiteit van de bouw-
massa’s, herhaling en accenten in de gevel en een zorgvuldige detaillering. Langs de
randen is afstemming op de kleinere schaal van de bebouwing in aangrenzende
gebieden wenselijk.

AXEL NIEUW CENTRUM 
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing in het nieuwe centrum van Axel gelden de volgende
welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen staan vooraan op het kavel
• gebouwen zijn gericht op de belangrijkste openbare ruimte
• rooilijnen van hoofdmassa’s volgen de weg en verspringen ten opzich-

te van elkaar
• nieuwbouw afstemmen op centrumfunctie van het gebied

Massa
• gebouwen zijn overwegend vrijstaand, individueel en afwisselend
• de individuele woning maakt deel uit van het geheel
• de bouwmassa’s zijn gevarieerd van opbouw
• gebouwen bestaan uit een onderbouw tot vier lagen met een plat dak
• hoger bouwhoogtes als accent zijn mogelijk
• entreepartijen zijn vormgegeven als accenten of als zelfstandige volu-

mes
• aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt en vormgegeven als toegevoegd

element of opgenomen in de hoofdmassa
• zo min mogelijk dichte gevels aan de straat

Architectonische uitwerking
• de detaillering is zorgvuldig 
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• een blok/rij heeft een doorlopende gevelritmiek
• entreepartijen hebben bijzondere ontwerpaandacht
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van func-

ties zijn wenselijk
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking zijn afgestemd op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaal- en kleurgebruik is terughoudend en bij voorkeur traditio-

neel
• gevels zijn bij voorkeur van baksteen of vergelijkbare steenachtige

materialen
• grote vlakken bestaan uit materialen met een structuur zoals

baksteen, houten betimmering of gevouwen staalplaat
• aan- en uitbouwen van een herhaald woningtype in kleur en materiaal

afstemmen op het hoofdgebouw

Overig
• reclame past bij de architectuur van het gebouw en volgt de ritmiek

van de straatwand
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied A2
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BIERVLIET

Beschrijving
Biervliet is een historische kern in de polders aan de westzijde van de gemeente. De stad had een omwalling in de
vorm van een nog goed herkenbare puntige ster en was tot in de negentiende eeuw gelegen aan het brede water
van De Braakman. Met de inpolderingen van de afgelopen honderd jaar kwam de kern midden in een agrarisch
gebied te liggen, waardoor de  geïsoleerde stad opnieuw kon groeien en in een aantal fasen is uitgebreid.
De kruising tussen de Gentsestraat en de Weststraat als hart van de middeleeuwse stad en het marktplein met zijn
kleinschalige monumentale bebouwing als kern van de zeventiende eeuwse vesting vormen de twee polen van het
huidige centrum. Andere markante plekken en gebouwen zijn de restanten van de zeventiende eeuwse wallen, het
voormalig stadhuis, de kerk en de molen. De aaneengesloten bebouwing van het oude centrum bestaat voor het
overgrote deel uit woningen met hier en daar een winkel of horecagelegenheid. De aaneengesloten gebouwen zijn
individueel en kleinschalig. Zorgvuldige eenvoud is een goede beschrijving van de gewenste architectuur van de
gebouwen, die voor het overgrote deel zijn gemetseld in baksteen met kozijnen en ramen in een traditionele kleur-
stelling.
De linten van Biervliet zijn eveneens vooral bebouwd met individuele panden met hier en daar een ensemble zon-
der een aaneengesloten straatwand te vormen. De rooilijnen vertonen kleine verspringingen. De huizen staan
meestal direct aan de weg en soms in een ondiepe voortuin. Ze zijn gericht op de weg en bestaan uit een onder-
bouw van één of twee lagen met kap. Gevels zijn veelal eenvoudig en hebben traditionele opbouw met een hoge
begane grondlaag en een verticale geleding. De uitvoering is meestal zorgvuldig. Gevels zijn van baksteen of in
lichte tint geverfd of gestuct en vaak voorzien van eenvoudige versieringen als balkankers of siermetselwerk. Het
materiaal- en kleurgebruik is traditioneel. Daken zijn in principe gedekt met keramische pannen. Kozijnen, deuren
en ramen zijn van hout. Het houtwerk zoals kozijnen, deuren, dakgoten en gevellijsten heeft van oudsher een fijne
detaillering en is in het algemeen geschilderd in traditionele tinten als crèmewit en donkergroen.
De seriematige uitbreidingen van Biervliet zijn vooral te vinden aan de zuid- en westzijde. De woningen zijn met de
voorgevel gericht op de belangrijkste openbare ruimte. De architectuur is gebaseerd op herhaling. Hoekwoningen
zijn op een enkel raam na gelijk aan de tussenwoningen. De meeste  woningen hebben een bakstenen onderbouw
met een zadeldak en een nokrichting evenwijdig aan de rooilijn. Hier en daar zijn de dakvlakken voorzien van dak-
kapellen of ramen. De materialisering en detaillering is eenvoudig. Daken zijn voorzien van pannen. De gevels heb-
ben soms een houten pui of beschot, maar bestaan voor het overgrote deel uit metselwerk. Veelal is de rand van
de kap enigszins benadrukt door een uitkragende dakgoot. Het kleurgebruik is per rij of cluster in samenhang.
Ornamenten zijn nauwelijks aanwezig.
Biervliet heeft ook uitbreidingen met individuele woningen. Deze vrij recente individuele huizen staan vooral aan de
rand van de kern. Ze zijn vrijstaand met een architectuur van een gemiddelde kwaliteit. De uitvoering is meestal tra-
ditioneel net als de kleurstelling met hier en daar witte betonsteen in plaats van baksteenmetselwerk.
Aan de noordwestzijde van de kern bevindt zich een bedrijventerrein, dat is gericht op agrarische bedrijvigheid en
waar de komende jaren uitbreiding is te verwachten.

Waarde en dynamiek
De kern Biervliet is met zijn plein en linten meer dan een goede plaats om te wonen in het ruime groene landschap.
De historische stad heeft ook waarde als recreatieve bestemming. De ruimtelijke structuur met zijn groene ele-
menten als de molen en de resten van de omwalling is op zijn minst het behouden waard.
De dynamiek van Biervliet is gemiddeld en bestaat vooral uit kleinere wijzigingen. Veranderingen zullen meestal
beperkt blijven tot de vervanging of uitbreiding van een enkel pand of een enkele rij.

Aanvullend beleid
Ten behoeve van het opstellen van de bestemmingsplannen is een ruimtelijke visie opgesteld met onder meer een
beschrijving van de structuur van het dorp. Aangegeven wordt, dat de gemeente inzet op rustig wonen in een
vestingstad en streeft naar versterking van de structuur van Biervliet. Met name worden genoemd het aaneen-
schakelen van de nu slecht beleefbare historische vestingstructuur, verbetering van de relatie met het groene land-
schap en de markering van de oude uitvalswegen met poorten.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het centrum en de linten van Biervliet (B1 en B2) geldt een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op
de individualiteit van de panden in het straatbeeld, representatieve gevels met een eenvoudige architectuur, zorg-
vuldige detaillering, traditionele materialen en kleuren. Voor vernieuwing geldt daarnaast, dat deze in maat en
schaal moeten passen bij de bestaande bebouwing.
De uitbreidingen en het bedrijventerrein  zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht (B3, B4 en B5).Voor
deze gebieden is de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.
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BIERVLIET CENTRUM

Welstandscriteria
Voor het centrum van Biervliet gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen aan het lint volgen de weg en kunnen verspringen, die

aan het plein zijn aaneengesloten
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak waaronder lateien
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied B1



37

BIERVLIET LINTEN

Welstandscriteria
Voor de linten van Biervliet  gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen volgen de weg en kunnen ten opzichte van elkaar

enigszins verspringen
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
• de individuele woning binnen een ensemble is deel van het geheel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter van de lintbebouwing behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Gebied B2
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HOEK

Beschrijving
Het dorp Hoek is te vinden op een driesprong van dijken in het krekenlandschap van het westelijk deel van de
gemeente. Het oude dorp bestaat uit dijklinten, die aansluiten op de structuur van de polder. In de afgelopen decen-
nia zijn daaromheen in meerdere fasen uitbreidingen gerealiseerd. Naast de markt met de kerk midden in het dorp
is de kreek de belangrijkste openbare ruimte. Doorgaand verkeer wordt langs het dorp geleid via de Julianastraat
of de N61, wat het rustige en kleinschalige karakter ten goede komt maar waarmee het eveneens historische
Mauritsfort los van de kern is komen te liggen in de polder aan de zuidzijde.
De drie dijken met hun dijkhuizen en de bebouwing aan de onderwegen zijn samen met de markt en de molen de
identiteitsdragers van het dorp. Kleinschaligheid vormt samen met het afwisselend beeld van de individuele
bebouwing een waardevol onderdeel daarvan. De vrijwel aaneengesloten bebouwing van het oude centrum
bestaat voor het overgrote deel uit woningen met hier en daar een winkel of horecagelegenheid. De rooilijnen vol-
gen de kruin van de dijk en vertonen kleine verspringingen. Eenvoudig en zorgvuldig zijn trefwoorden voor de archi-
tectuur van de gebouwen, die voor het overgrote deel zijn gemetseld in baksteen of gestuct. Daken zijn in principe
gedekt met keramische pannen. Kozijnen, deuren en ramen zijn van hout. Het houtwerk zoals kozijnen, deuren,
dakgoten en gevellijsten heeft van oudsher een fijne detaillering en is in het algemeen geschilderd in traditionele
tinten als crèmewit en donkergroen.
In de afgelopen decennia is Hoek in meerdere fasen uitgebreid met seriematige woningbouw. De woningen van
deze wijken zijn met de voorgevel gericht op de belangrijkste openbare ruimte. De architectuur is gebaseerd op her-
haling. Hoekwoningen zijn op een enkel raam na gelijk aan de tussenwoningen. De meeste  woningen hebben een
bakstenen onderbouw met een zadeldak en een nokrichting evenwijdig aan de rooilijn. Hier en daar zijn de dak-
vlakken voorzien van dakkapellen of ramen. De materialisering en detaillering is eenvoudig. Daken zijn voorzien
van pannen. De gevels hebben soms een houten pui of beschot, maar bestaan voor het overgrote deel uit metsel-
werk. Veelal is de rand van de kap enigszins benadrukt door een uitkragende dakgoot. Het kleurgebruik is per rij of
cluster in samenhang. Ornamenten zijn nauwelijks aanwezig. Langs de Rozenlaan is afwijkende bebouwing bebou-
wing te vinden, die uitkijkt over de kreek. Het gaat daarbij om complexen met herhaalde eenheden en vormen, die
met hun grote schaal reageren op de ligging aan het water.
Aan de andere kant van de kreek liggen uitbreidingen met individuele woningen. Het zijn vrijstaand huizen en villa-
’s met een zorgvuldige architectuur gelegen in flinke tuinen langs parkachtige straten. De uitvoering is meestal tra-
ditioneel net als de kleurstelling.
Aan de zuidwestzijde van de kern bevindt zich een bedrijventerrein aan de Koudepolderstraat, dat is gericht op
plaatselijke bedrijvigheid. Bedrijfswoningen zijn hier mogelijk en dienen vergelijkbaar aan de woningen langs de lin-
ten individueel te worden vormgegeven.

Waarde en dynamiek
Hoek is met zijn plein en dijken een dorp met een divers woonklimaat in het polderlandschap. De ruimtelijke struc-
tuur met de dijken, de kreek en het fort levert een afwisselend beeld. In het kleinschalige en traditionele beeld van
het centrum vormen de silo’s bij de molen en de supermarkt in maat en schaal een negatieve uitzondering. De ver-
schillen tussen de woonwijken zijn positief.
De dynamiek van Hoek is gemiddeld en bestaat vooral uit kleinere wijzigingen, die echter bij de bescheiden wonin-
gen langs de dijken van grote invloed kunnen zijn. Veranderingen zullen meestal beperkt blijven tot de vervanging
of uitbreiding van een enkel pand of een enkele rij met als uitzondering mogelijke nieuwbouw achter de molen.

Aanvullend beleid
Ten behoeve van het opstellen van de bestemmingsplannen is een ruimtelijke visie opgesteld met onder meer een
beschrijving van de structuur van het dorp. Aangegeven wordt, dat de gemeente inzet op versterking van de diver-
siteit. Daarnaast wordt het waarborgen van zichtlijnen genoemd op molen en kerk als kenmerkende gebouwen.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het plein en de linten van Hoek (H1) geldt een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op de individu-
aliteit van de panden in het straatbeeld, representatieve gevels met een eenvoudige architectuur, zorgvuldige
detaillering, traditionele materialen en kleuren. Voor vernieuwing geldt daarnaast, dat deze in maat en schaal moe-
ten passen bij de bestaande bebouwing.
De uitbreidingen en het bedrijventerrein (H2, H3, en H4) zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht.Voor
deze gebieden is de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.



40

HOEK PLEIN EN LINTEN INC. MAURITSFORT

Welstandscriteria
Voor het plein en de linten van Hoek inclusief Mauritsfort gelden de vol-
gende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de belangrijkste weg en

hebben zonodig een dubbele oriëntatie
• de rooilijnen volgen de weg en kunnen ten opzichte van elkaar

enigszins verspringen
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• bedrijfsgebouwen, aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten

opzichte van de voorgevelrooilijn
• doorzichten en groene tussenruimte behouden
• hoogteverschillen in terrein behouden

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
• de individuele woning binnen een ensemble is deel van het geheel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter van de lintbebouwing behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn in principe staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied H1
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KOEWACHT

Beschrijving
Koewacht is een lintdorp, dat deels in België ligt en zijn zwaartepunt heeft ter hoogte van de grensovergang waar
de meeste winkels te vinden zijn. Hier is ook de kerk aan het Kerkplein gesitueerd. Vanuit het centrum leiden de
Nieuwstraat en de Eikenlaan via Nieuwe Molen in de richting van Axel. Aan beide zijden van de doorgaande route
is het dorp in de jaren na de tweede wereldoorlog uitgebreid met woningbouw. De Emmabaan en de Berlaerstraat
vormen samen een lint dwars op de hoofdrichting van het dorp.
Langs de linten bestaat de bebouwing van Koewacht uit individuele panden met hier en daar een kleine rij gescha-
kelde woningen. Gebouwen staan vooraan op de kavel en zijn gericht op de weg. De bebouwing in het centrum van
het dorp is vrijwel aaneengesloten, terwijl er meer naar buiten steeds meer ruimte komt tussen de panden onder-
ling. De rooilijnen volgen de loop van de straat en vertonen kleine verspringingen. Een behoorlijk deel van de kwa-
liteit van de lintbebouwing bestaat uit de eenheid in maat en schaal in combinatie met de rode baksteen van de
gevels en hellende daken met pannen.Vrijwel alle huizen hebben een onderbouw van één laag met kap en een ver-
gelijkbare breedte. Gevels zijn eenvoudig tot representatief en hebben een verticale geleding. De uitvoering is
meestal eenvoudig maar zorgvuldig. Gevels kunnen zijn voorzien van eenvoudige versieringen als balkankers of
siermetselwerk. Materiaal- en kleurgebruik zijn traditioneel. Kozijnen, deuren en ramen zijn meestal van hout.
De seriematige uitbreidingen van Koewacht liggen parallel aan het lint. Net als bij vergelijkbare wijken elders in de
gemeente zijn de woningen met de voorgevel gericht op de straat als belangrijkste openbare ruimte. De architec-
tuur wordt gekenmerkt door herhaling. Hoekwoningen wijken niet noemenswaardig af van tussenwoningen. De
meeste panden hebben een bakstenen onderbouw met een pannendak, waarvan de nok evenwijdig ligt aan de
rooilijn. Aan de noordoostzijde zijn panden met gevels van puien en beschot te vinden. Hier en daar zijn de dak-
vlakken voorzien van dakkapellen of ramen. De materialisering en detaillering zijn eenvoudig. Het kleurgebruik is
per rij of cluster in samenhang. Ornamenten zijn nauwelijks aanwezig, hoewel de betonnen omlijsting van de deu-
ren aan de Wouterij wel moet worden genoemd.
Langs de randen van de uitbreidingen heeft Koewacht ook individuele woningen. De architectuur van deze wonin-
gen is van een gemiddelde kwaliteit. Het materiaalgebruik is meestal zorgvuldiger dan bij de seriematige woning-
bouw. De uitvoering is vooral traditioneel net als de kleurstelling.

Waarde en dynamiek
De linten van Koewacht en de daarbij behorende bebouwing vormen een waardevolle structuur met een grote een-
heid in maat en schaal. De kerk in het centrum is een markant punt in de structuur. De uitbreidingen hebben geen
bijzondere waarde.
De dynamiek van Koewacht is gemiddeld. Aanvragen zullen vooral bestaan uit relatief kleine wijzigingen.
Grootschalige vernieuwing wordt niet verwacht. Veranderingen meestal beperkt blijven tot de vervanging of uitbrei-
ding van een enkel pand.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor de linten en het plein (K1) als dragers van de historische structuur van Koewacht geldt een regulier regime,
waarbij beoordeeld zal worden op de individualiteit van de panden in het straatbeeld, licht verspringende rooilijnen,
representatieve gevels,  traditionele materialen en kleuren. Nieuwe ontwikkelingen moeten in maat en schaal pas-
sen bij de bestaande bebouwing.
De seriematige en individuele uitbreidingen (K2 en K3) zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht. Voor
deze gebieden is de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.
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KOEWACHT DORPSLINT

Welstandscriteria
Voor de linten van Koewacht gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen volgen de weg en kunnen ten opzichte van elkaar

enigszins verspringen
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
• de individuele woning binnen een ensemble is deel van het geheel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter van de lintbebouwing behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied K1
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OVERSLAG

Beschrijving
Het lintdorp Overslag ligt aan de zuidrand van de gemeente op de grens met België, waar het zwaartepunt van de
kern ligt. Vanaf het kerkplein in het Belgisch deel leidt de Dorpsstraat Nederland in. Parallel hieraan ligt een twee-
de straat met oudere bebouwing, waar de net zo bescheiden uitbreiding van het dorp op aansluit.
De bebouwing langs het lint van de Dorpsstraat en ‘t Hoeksken bestaat voor het overgrote deel uit individuele pan-
den. Deze staan direct aan de weg, waardoor de kleinschaligheid van het dorp nog verder wordt benadrukt. De hui-
zen zijn met de voorgevel gericht op de weg en hebben vaak vrij informele zijgevels, die zichtbaar zijn omdat de
panden niet tegen elkaar aan zijn gebouwd. De rooilijnen volgen de loop van de straat en vertonen kleine ver-
springingen. Vrijwel alle huizen hebben een onderbouw van één laag met kap. Eenvoudig is het trefwoord voor de
in rode baksteen gemetselde of van een stuclaag voorziene gevels met verticale geleding. De hellende daken zijn
gedekt met pannen. De uitvoering is meestal eenvoudig maar zorgvuldig. Materiaal- en kleurgebruik zijn traditio-
neel. Kozijnen, deuren en ramen zijn meestal van hout.
De uitbreiding van Overslag is net zo bescheiden als de oude structuur en bestaat eigenlijk uit een enkele straat.
Langs de Keizersputweg staan vooral vrijstaande woningen met hier en daar geschakelde seriebouw. De meeste
panden hebben een bakstenen onderbouw met een pannendak, waarvan de nok evenwijdig ligt aan de rooilijn. De
architectuur van deze woningen is van een gemiddelde kwaliteit. Materialisering en detaillering zijn eenvoudig, uit-
voering en kleurstelling traditioneel.

Waarde en dynamiek
De structuur van Overslag met een dubbel lint, waarlangs eenvoudige huizen staan, is waardevol. De uitbreidingen
hebben geen bijzondere waarde en zijn vooral te waarderen als prettige woonomgeving.
De dynamiek van Overslag is laag. Aanvragen zullen naar verwachting vooral bestaan uit kleine wijzigingen. Deze
veranderingen zullen beperkt blijven tot hoogstens de vervanging of uitbreiding van een enkel pand.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het oude Overslag (O1) geldt een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op de individualiteit van de
panden in het straatbeeld, licht verspringende rooilijnen, representatieve gevels,  traditionele materialen en kleu-
ren. Nieuwe ontwikkelingen moeten in maat en schaal passen bij de bestaande bebouwing.
De seriematige en individuele uitbreidingen (O2) zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht. Voor deze
gebieden is de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.
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OVERSLAG LINT

Welstandscriteria
Voor het lint van Overslag gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen volgen de weg en kunnen ten opzichte van elkaar

enigszins verspringen
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
• de individuele woning binnen een ensemble is deel van het geheel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter van de lintbebouwing behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Gebied O1
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PHILIPPINE

Beschrijving
het groene Philippine is één van de kernen, die het wonen en werken in de gemeente aantrekkelijk maken. Tot ver
in de negentiende eeuw was het een bescheiden vesting aan de hoofdgeul van De Braakman, dat vrijwel geheel
was gericht op de visserij. Na het indijken van de Mossel- en Kanaalpolder vormde het havenkanaal de verbinding
met het open water. Met de drooglegging van De Braakman verdwijnt de visvangst als bron van levensonderhoud
en komt de kern midden in een polderlandschap te liggen. Verdere groei is afhankelijk van landbouw en industrie.
De structuur van de vesting is eeuwenlang de contour geweest waarbinnen de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp
is gebleven en die pas met de bouw van de naoorlogse uitbreidingswijken werd overschreden.
Het centrum ligt binnen de nog steeds goed zichtbare grenzen van de oude vesting. Waardevol is  het afwisselend
beeld van de individuele bebouwing met zijn kleine schaal en pittoreske kwaliteiten. De vrijwel aaneengesloten
bebouwing van het oude centrum bestaat voor het overgrote deel uit woningen met hier en daar een winkel of hore-
cagelegenheid. De rooilijnen volgen de kruin van de dijk en vertonen kleine verspringingen. Eenvoudig en zorgvul-
dig zijn trefwoorden voor de architectuur van de gebouwen, die voor het overgrote deel zijn gemetseld in baksteen
of gestuct. Daken zijn in principe gedekt met keramische pannen. Kozijnen, deuren en ramen zijn van hout. Het
houtwerk zoals kozijnen, deuren, dakgoten en gevellijsten heeft van oudsher een fijne detaillering en is in het alge-
meen geschilderd in traditionele tinten als crèmewit en donkergroen.
Langs de Kasteelstraat en rondom de gedempte haven heeft het dorp in de afgelopen decennia meer veranderin-
gen ondergaan dan het oude centrumgebied rondom de Weststraat. Hier zijn niet alleen de eenvoudige en klein-
schalige panden te vinden die Philippine zijn charme geven, maar ook recente gebouwen waaronder winkels en
restaurants. De panden hier wijken voor een behoorlijk deel zowel in maat en schaal als in architectuur en uitwer-
king af van de rest van het dorp. De menging is in deze zone groter.
De seriematige uitbreidingen zijn te vinden aan de noordzijde. De woningen in dit deel van Philippine zijn met de
voorgevel gericht op de belangrijkste openbare ruimte. De architectuur is gebaseerd op herhaling. Hoekwoningen
zijn op een enkel raam na gelijk aan de tussenwoningen. De meeste  woningen hebben een bakstenen onderbouw
van twee lagen afgedekt met een zadeldak, waarvan de nok evenwijdig ligt aan de rooilijn. Hier en daar zijn de dak-
vlakken voorzien van dakkapellen of ramen. De materialisering en detaillering is eenvoudig. Daken zijn voorzien
van pannen. De gevels hebben soms een houten pui of beschot, maar bestaan voor het overgrote deel uit metsel-
werk. Het kleurgebruik is per rij of cluster in samenhang.
De individuele woningbouw van Philippine is te vinden aan de groene randen van het dorp. De eerste uitbreiding
met individuele panden is gelegen aan de oostzijde van de Spuikom. Deze wijk heeft een bijzondere opzet. De
woningen staan langs korte dwarswegen, maar zijn geheel gericht op de parkzone die de wijk scheidt van het oude
centrum. De recent gebouwde woningen langs Waterdijkbos en Kanaalpark hebben een minder bijzondere ste-
denbouwkundige opzet meegekregen, maar zijn in hun architectuur en uitvoering van een vergelijkbaar hoog
niveau. Het zijn vrijstaand huizen en villa’s met een zorgvuldige architectuur gelegen in ruime tuinen. De uitvoering
is meestal traditioneel net als de kleurstelling.

Waarde en dynamiek
Philippine is met zijn herkenbare historie en ligging in een uitgestrekt groen landschap een aantrekkelijke kern. De
ruimtelijke structuur met wallen, kanaal en pleinen levert een afwisselend beeld. In het kleinschalige en traditione-
le centrum is het behouden waard. De nieuwe bebouwing rondom de gedempte haven ondersteunt dit beeld niet
voldoende. Ook de seriematige woonwijken blijven in kwaliteit achter, maar springen door hun ligging minder in het
oog. De eveneens wat meer op de achtergrond gelegen individuele bebouwing is van een hoger niveau.
De dynamiek van Philippine is gemiddeld en zal vooral bestaan uit kleinere wijzigingen, die echter binnen de wal-
len van grote invloed kunnen zijn op het totaalbeeld.Veranderingen zullen meestal beperkt blijven tot de vervanging
of uitbreiding van een enkel pand of een enkele rij.

Aanvullend beleid
De ruimtelijke principes zoals beschreven in de studie ‘Organisch groeien’ komt voor een groot deel overeen met
de wens van de gemeente om in te spelen op de aanwezigheid van natuur en landschap in combinatie met het ver-
sterken van de individuele karakteristiek  in de bebouwing binnen de wallen en zo mogelijk ook daarbuiten. Dit is
mede te vertalen in behoud van landschappelijke openheid en een sterke oriëntatie van de gebouwen op collec-
tieve ruimten als straten, pleinen en dijken.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het centrum (P1) en de individuele uitbreidingen (P4) van Philippine geldt een regulier regime, waarbij beoor-
deeld zal worden op de individualiteit van de panden in het straatbeeld, representatieve gevels gericht op de open-
bare ruimte, zorgvuldige detaillering, materialen en kleuren. Mogelijke vernieuwing in het centrum moet in maat en
schaal passen bij de bestaande bebouwing.
De uitbreidingen (P2 en P3) zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht.Voor deze gebieden is de exces-
senregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.
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PHILIPPINE CENTRUM

Welstandscriteria
Voor het plein en de linten van Hoek gelden de volgende welstandscri-
teria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen volgen de weg en kunnen ten opzichte van elkaar

enigszins verspringen
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
• de individuele woning binnen een ensemble is deel van het geheel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter van de lintbebouwing behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied P1
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PHILIPPINE INDIVIDUELE WONINGBOUW

Welstandscriteria
Voor de individuele uitbreidingen van Philippine gelden de volgende
welstandscriteria:

Ligging
• per erf of kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen zijn gericht op de belangrijkste openbare ruimte
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s kunnen verspringen ten opzichte

van elkaar
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• gebouwen zijn in het algemeen individueel, gedifferentieerd en

afwisselend
• gebouwen hebben een eenvoudige hoofdvorm
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met bij

voorkeur een zadeldak
• de nokrichting van de aaneengesloten panden is parallel aan de

straat, die van de vrijstaande bebouwing is wisselend
• de gevels zijn representatief
• zijgevels hebben vensters
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm

Architectonische uitwerking
• de detaillering is gevarieerd
• traditioneel Hollandse kozijnprofileringen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is overwegend traditioneel
• gevels zijn in het algemeen van baksteen
• de hellende daken zijn bij voorkeur gedekt met rode of donkere pannen
• kleuren zijn in het algemeen traditioneel en terughoudend

Gebied P4
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SAS VAN GENT

Beschrijving
Sas van Gent is een voormalige vestingstad ingeklemd tussen het Kanaal, industrie op de oevers en de grens met
België. Het oude centrum ligt aan het water, de uitbreidingen zijn westelijk daarvan gesitueerd. Bijzonder zijn onder
meer het havenfront langs de Westkade, de resten van de wallen en de silo van de voormalige suikerfabriek.
De stad ontleent zijn naam aan de sluis, die in de zestiende eeuw werd aangelegd voor de aanvoer van goederen
naar Gent. In de negentiende eeuw groeide de stad uit tot een handels- en industriecentrum. De sluis werd te klein
en verdween onder het marktplein, terwijl de bijbehorende oude kanaalarm de haven werd.Het kanaal naar Gent
werd verlegd naar de oostzijde van de vesting. Rond 1900 werd deze nog eens verbreed, waarvoor de wallen wer-
den geslecht en de karakteristieke vorm van de stad verdween. Alleen aan de westzijde van het centrum zijn de
vestingwerken deels bewaard gebleven, hoewel ze daar voor een behoorlijk deel zijn afgegraven in verband met de
behoefte aan woningbouw.

Gebieden
De stad is onderverdeeld in zeven gebieden met als eerste het centrum binnen de contouren van de oude vesting
met zijn menging tussen winkelen en wonen. Langs de rand daarvan ligt een gebied met naast individuele wonin-
gen en een enkele rij ook kleine bedrijvigheid en wat winkels. Eenzelfde karakter maar dan met veel meer indivi-
duele panden heeft het lint van de Westdam, hoewel daar het woonkarakter veel meer overheerst. Geheel bestemd
voor wonen zijn de twee uitbreidingen aan de oostzijde van het spoor, de vrijstaande woningbouw rondom het Van
Loypark en de seriematige woningbouw aan beide zijden van het Bolwerk. Aan de overzijde van het spoor ligt de
veel grootschaliger woonwijk rondom de Europalaan. Aan de randen hiervan en aan bijvoorbeeld het
Julianaplantsoen is individuele woningbouw van recente datum te vinden.

Beleidsinzet
Het centrum, de gemengde bebouwing aan de rand daarvan en de buurt rond het Van Loypark zijn reguliere gebie-
den (S1, S2 en S3). De overige delen van Sas van Gent zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht (S4,
S5, S6 en S7). Voor deze gebieden is de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.
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Beschrijving
Het centrum van Sas van Gent is een afwisselend gebied met een menging van
woningen met winkels en van oude met nieuwe panden. Het gebied ligt aan beide zij-
den van de haven en het in het verlengde daarvan gelegen Keizer Karelplein. De
begrenzing wordt gevormd door de lijn van de voor het overgrote deel verdwenen
omwalling van de vesting.
De bebouwing in het gebied is in het algemeen aaneengesloten en volgt het verloop
van de straten met hier en daar een kleine verspringing. Een minder geslaagde uit-
zondering hierop vormt het parkeerterrein aan de achterzijde van de supermarkt aan
de Wilhelminastraat. Grootschaliger bebouwing zoals de kerk aan de Markt en ver-
nieuwing waaronder de eerder genoemde supermarkt komen voor. De panden heb-
ben voor het overgrote deel een hoogte tot twee lagen met kap. De gevels aan de
haven en die van nieuwere panden kunnen drie tot vier lagen hoog zijn.
De oude panden zijn gevarieerd en individueel. Bij nieuwere complexen kan enige her-
haling in de opbouw van de gevel voorkomen, maar deze overheerst niet. De gevels
zijn in het algemeen representatief. Een deel van de oude panden heeft een klassieke
opbouw met een verticale geleding. Bij winkels en bedrijven zorgen luifels, zonwering
en etalageruimte veelal voor een horizontale scheiding tussen de begane grond en
bovenbouw. Nieuwere panden hebben in het algemeen een meer horizontale gevel-
geleding, maar gezien enkele recente panden aan de Markt blijkt dit geen wet van
Meden en Perzen.
De detaillering van de meeste panden is zorgvuldig. Siermetselwerk, fijn gedetailleer-
de gootklossen, daklijsten en kozijnen komen voor. Bij nieuwere panden is de detaille-
ring veelal soberder. Gevels zijn van baksteen, soms geverfd of gepleisterd.
Plaatmateriaal komt hier en daar voor, maar draagt niet bij aan het gewenste beeld.
Gevels in meerdere kleuren baksteen komen met name bij nieuwbouw voor. Hellende
daken zijn in principe gedekt met keramische pannen. Kozijnen zijn veelal van hout.
Gevelreclame maakt in vergelijking met veel andere stadscentra een tamelijk onop-
vallend deel uit van het straatbeeld, wat de kwaliteit van de openbare ruimte ten goe-
de komt. De rolluiken die na sluitingstijd worden neergelaten werken minder positief.

Waarde en dynamiek
De waarde van het centrum van Sas van Gent is vooral gelegen in de herkenbare ste-
denbouwkundige structuur van de oude vestingstad met straatwanden gevormd door
individuele panden, waarin wordt gewoond en gewinkeld. Er zijn enkele pleinen, maar
deze hebben relatief weinig verblijfskwaliteit.
De dynamiek van het gebied wisselt van gemiddeld op de meeste plaatsen tot hoog
ter plekke van de markt, waar nieuwe gebouwen verrijzen.

Aanvullend beleid
Vitaal Sas van Gent streeft voor het centrum onder meer naar versterking van de iden-
titeit en cultuurhistorische waarde.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het historisch centrum van Sas van Gent geldt een regulier regime. Daarbij zal
beoordeeld worden op de individualiteit van de panden als onderdeel van het straat-
beeld, representatieve gevels, zorgvuldige detaillering, duurzame materialen en kleu-
ren. Voor vernieuwing geldt, dat deze in maat en schaal moet passen bij de bestaan-
de bebouwing.

SAS VAN GENT CENTRUM



57

Welstandscriteria
Voor de bebouwing in het centrum van Sas van Gent gelden de volgen-
de welstandscriteria:

Ligging
• de rooilijnen volgen het stratenverloop
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s zijn in principe aaneengesloten met

hier en daar een kleine verspringing
• hoofdgebouwen zijn georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte

en hebben zonodig een dubbele oriëntatie
• bijgebouwen staan achter op het kavel of zijn deel van de gevelwand
• nieuwbouw sluit aan op ritme, oriëntatie en ontsluiting van bestaande

bebouwing in de omgeving

Massa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• de bouwmassa voegt zich in maat en ritme naar de omliggende

bebouwing
• gebouwen zijn gevarieerd van opbouw en bestaan bij voorkeur uit een

onderbouw tot twee lagen met kap
• de nokrichting is evenwijdig aan of haaks op de weg
• aan-, op- en uitbouwen zijn ondergeschikt vormgegeven als

toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume

Architectonische uitwerking
• panden zijn duidelijk geleed
• de begane grondlaag van het gebouw is afgestemd op de geleding, rit-

miek en stijl van de gevel
• de detaillering is zorgvuldig en gevarieerd
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vormen het uit-

gangspunt

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaalgebruik is traditioneel
• gevels zijn in principe van baksteen en een enkele keer gepleisterd of

geschilderd in een lichte tint
• hellende daken zijn gedekt pannen
• het kleurgebruik is traditioneel en terughoudend
• het houtwerk als kozijnen, daklijsten en dergelijke is geschilderd in

lichte kleuren gecombineerd met donkergroen of donkerrood

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied S1
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Beschrijving
In de zone aan de rand van het centrum van Sas van Gent is een gebied ontstaan
met gemengde bebouwing. Het wonen overheerst, maar daartussen staan winkels en
kleine bedrijvigheid. Er staan zowel oudere als nieuwere panden. De straatwanden
zijn minder gesloten dan in het centrum en er komen ook woningrijen voor, maar door
het ontbreken van voortuinen oogt het gebied net zo steenachtig. De stedenbouw-
kundige structuur van het gebied is niet indrukwekkend, wat mede het gevolg is van
de aansluiting van de uitvalswegen op het ronde stratenverloop van de binnenstad.
De bebouwing kan bestaan uit vrijstaande panden of woningen in korte rijen met een
hoogte tot twee lagen en vaak een kap. Ze zijn in het algemeen gericht op de belang-
rijkste openbare ruimte. Accenten zoals rooilijnverspringingen en hoogteverschillen
komen voor, maar zijn eerder uitzondering dan regel. De gevels zijn op het oog meest-
al vrij gesloten, wat wordt versterkt door de in ruime mate aanwezige rolluiken. De
detaillering is in het algemeen eenvoudig, maar fijne detaillering met daklijsten en
metselwerkdetails komen voor.
Gevels zijn van baksteen, soms geverfd of gepleisterd. Plaatmateriaal komt hier en
daar voor. Hellende daken zijn in principe gedekt met keramische pannen. Kozijnen
zijn van hout, maar ook wel van kunststof. Gevelreclame ontbreekt grotendeels, zoals
bij de woonfunctie te verwachten is.
Een mooi ensemble vormt de woningbouw aan de zuidzijde, terwijl de achterzijde van
de supermarkt met parkeerplaatsen aan de overkant van de straat minder geslaagd is.
Een vanuit de historie van de stad opmerkingswaardig bouwwerk is de molenromp op
het bolwerk Generaliteit.

Waarde en dynamiek
De zone met gemengde bebouwing heeft geen bijzondere cultuurhistorische waarde
op een enkel pand en de resten van de vestingwallen aan de Westdam na.
De dynamiek van de gemengde bebouwing aan de rand van het centrum is relatief
hoog, doordat er zowel kleine ingrepen te verwachten zijn als grotere wijzigingen. De
woonhuizen hebben een lage, maar de winkelpanden een relatief hoge dynamiek
(vooral op de begane grond).

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het gebied met gemengde bebouwing aan de rand van het stadscentrum geldt
een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op de individualiteit van de pan-
den binnen het straatbeeld, representatieve gevels, zorgvuldige detaillering, duurza-
me materialen en kleuren.Voor vernieuwing geldt daarnaast, dat ze in maat en schaal
moeten passen bij de bestaande bebouwing.

SAS VAN GENT GEMENGDE BEBOUWING
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing in de zone aan de rand van het centrum van Sas
van Gent gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• de rooilijnen volgen het stratenverloop
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s zijn in principe aaneengesloten met

hier en daar een kleine verspringing
• hoofdgebouwen zijn georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte

en hebben zonodig een dubbele oriëntatie
• woningen binnen een ensemble of rij zijn een deel van het geheel
• bijgebouwen staan achter op het kavel of zijn deel van de gevelwand
• nieuwbouw afstemmen op ritme, oriëntatie en ontsluiting van bestaan-

de bebouwing in de omgeving

Massa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• de bouwmassa voegt zich in maat en ritme naar de omliggende

bebouwing
• woningen binnen een rij of ensemble hebben een sterke onderlinge

samenhang
• gebouwen bestaan bij voorkeur uit een onderbouw tot twee lagen met

kap
• de nokrichting is evenwijdig aan of haaks op de weg
• aan-, op- en uitbouwen zijn ondergeschikt vormgegeven als

toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume

Architectonische uitwerking
• architectuur en detaillering van gebouwen zijn zorgvuldig
• delen van een  ensemble of rij zijn in samenhang met het geheel
• de begane grondlaag is afgestemd op de geleding, ritmiek en stijl van

de gevel
• bij vervanging van puien hoofdindeling behouden, zodat samenhang

en ritmiek van de straatwand niet worden verstoord
• fijne detaillering waaronder kleine elementen als gootklossen, belijning

en baksteenpatronen in het gevelvlak zijn wenselijk
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vormen het uit-

gangspunt

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaalgebruik is traditioneel
• gevels zijn in principe van baksteen en een enkele keer gepleisterd of

geschilderd in een lichte tint
• hellende daken zijn gedekt met pannen
• het kleurgebruik is traditioneel en terughoudend
• het houtwerk als kozijnen, daklijsten en dergelijke is geschilderd in

lichte kleuren gecombineerd met donkergroen of donkerrood

Gebied S2
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Beschrijving
Rondom het Van Loypark staat een wijk, die met zijn zorgvuldig ontworpen villa’s uit
de eerste helft van de twintigste eeuw een uitzondering is in de gemeente. Het groen
van het park en bolwerk Generaliteit wordt doorgezet in de tuinen, die een overgang
vormen naar de huizen en deze aan alle zijden omringen. Het groene karakter en de
rijke architectuur maken de wijk een bijzondere plek in Sas van Gent.
De stedenbouwkundige opzet bestaat uit een relatief ruime verkaveling rond het park
en langs de Parklaan. Het overgrote deel van de panden is een individueel woonhuis,
waarop het woord villa van toepassing is. Deze huizen zijn één tot twee lagen hoog en
hebben veelal een nadrukkelijke kap. Gebouwen zijn gericht op de straat en hebben
een nadrukkelijk representatief front. De voorgevelrooilijnen liggen in principe in
elkaars verlengde, maar door de afwisselende en gedifferentieerde opbouw springt dit
in eerste instantie niet in het oog. Kenmerkend zijn de nadrukkelijke daken met veelal
uitgetimmerde overstekken en de horizontale accenten in de gevel. De villa’s hebben
in het algemeen meeontworpen op-, aan- en uitbouwen.
De uitwerking en detaillering van de architectuur is gevarieerd, zorgvuldig en fijn. Elk
gebouw heeft zijn eigen accenten, zoals bijvoorbeeld een nadrukkelijke kapvorm,
erker of dakkapel. Het materiaalgebruik is overwegend traditioneel. De gevels zijn van
baksteen met siermetselwerk. De daken zijn gedekt met pannen. Ook het kleurgebruik
is traditioneel. De kozijnen en ander houtwerk zijn in het algemeen geschilderd in wit
of andere lichte tinten gecombineerd met donkergroen.

Waarde en dynamiek
De waarde van dit bijzondere gebied is hoog, zowel in cultuurhistorisch als in andere
opzichten waaronder het groene karakter van de wijk. Een behoorlijk aantal panden is
van architectonische waarde.
De dynamiek van de bebouwing rondom het Van Loypark is relatief laag, maar kleine
wijzigingen kunnen een grote invloed kunnen hebben op de subtiele architectuur.
Mogelijke nieuwe ontwikkelingen moeten passen in de oorspronkelijke bebouwings-
karakteristiek van gedifferentieerde villa’s met representatieve gevels en zorgvuldige
detaillering in groene tuinen.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor deze vooroorlogse woningbouw geldt een regulier regime. De beoordeling is
gericht op behoud van een samenhangend beeld van individuele huizen met architec-
tonisch waardevolle accenten, de gedifferentieerde opbouw met nadrukkelijke kap,
zorgvuldige detaillering en het gebruik van traditionele kleuren en materialen als rode
baksteen, pannendaken en in lichte kleuren geschilderde kozijnen.

SAS VAN GENT VAN LOYPARK
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing rondom het Van Loypark in van Sas van Gent gel-
den de volgende welstandscriteria:

Ligging
• het groene parkachtige karakter van het villagebied behouden en ver-

sterken
• gebouwen maken deel uit van een stedenbouwkundig patroon
• gebouwen zijn vrijstaand
• gebouwen zijn gericht op de belangrijkste openbare ruimte en hebben

een duidelijk front
• verspringingen in de rooilijn hebben een stedenbouwkundige aanlei-

ding
• bijgebouwen en aanbouwen maken bij voorkeur deel uit van het hoofd-

gebouw, staan op enige afstand achter de voorgevelrooilijn, laten de
perceelsgrens ongemoeid en zijn indien mogelijk niet geplaatst in de
open ruimte tussen de gebouwen

Massa
• gebouwen zijn afwisselend en gedifferentieerd
• gebouwen hebben representatieve voor- en zijgevels
• woningen bestaan uit een onderbouw met één tot twee bouwlagen met

een nadrukkelijke kap
• opbouw en gevels hebben een horizontale geleding met verticale

accenten
• aan-, op- en uitbouwen zijn ondergeschikt en vormgegeven als toege-

voegd element of opgenomen in de hoofdmassa

Architectonische uitwerking
• de detaillering is zorgvuldig en gevarieerd
• accenten in de architectuur van het hoofdgebouw zijn gewenst
• daken hebben in het algemeen overstekken
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vormen het uit-

gangspunt
• de overgang tussen privé en openbaar is zorgvuldig vormgegeven
• originele raamindelingen, deuren en details van ramen en deuren

waar mogelijk behouden of terugbrengen
• markante schoorstenen indien mogelijk handhaven

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en contrasteert niet met dat

van belendingen
• gevels zijn in hoofdzaak van oranje of bruinachtige baksteen met hier

en daar stuc- en siermetselwerkaccenten
• dakoverstekken zijn uitgetimmerd
• hellende daken van de woningen voorzien van keramische dakpannen
• kozijnen en deuren uitvoeren in hout geschilderd in traditionele kleuren

als crèmewit en donkergroen.
• het houtwerk schilderen in lichte tint

Gebied S3
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SLUISKIL

Beschrijving
Het in de Kanaalzone gelegen Sluiskil is een kern met een eigen karakter en veel groene ruimte. De steeds ver-
brede doorvaart naar Gent heeft zijn sporen getrokken door het dorp, dat met de oude bebouwing een deel van
historie heeft zien verdwijnen en een nieuw centrum heeft gekregen achter de lintbebouwing die tegenwoordig
direct aan het water ligt. Het hart van dit centrum vormt een groen plein, waaromheen voorzieningen als winkels en
de kerk te vinden zijn.
Het oudste deel van het huidige Sluiskil is het lint aan de rand van het Kanaal, waarin vooral de architectuur van de
jaren twintig en dertig goed vertegenwoordigd is. De individuele woonhuizen aan het water zijn zorgvuldig ontwor-
pen. Elk huis staat op een eigen kavel. De voorgevelrooilijnen liggen in principe in elkaars verlengde. De panden
zijn één tot twee lagen hoog en hebben veelal een nadrukkelijke kap. Kenmerkend zijn de nadrukkelijke daken met
veelal uitgetimmerde overstekken en de horizontale accenten in de gevel. Het materiaalgebruik is overwegend tra-
ditioneel. De gevels zijn van baksteen met siermetselwerk, de daken gedekt met keramische pannen.
Achter de linten ligt een buurt met vooroorlogse seriematige woningbouw. Ook hier is de bebouwing is gericht op
de belangrijkste openbare ruimte. De architectuur is van een minder hoog niveau dan aan het water en is te
beschrijven als eenvoudig. De woningen van één of twee lagen met kap zijn soms geschakeld en vormen een ande-
re keer een rij. Ze hebben een verticale geleding met horizontale accenten. De detaillering is eenvoudig maar zorg-
vuldig. Materiaal- en kleurgebruik zijn traditioneel met baksteen of stuc voor de gevels, pannen op de daken en
kozijnen van hout geschilderd in lichte tinten.
De seriematige uitbreidingen van Sluiskil liggen parallel aan het Kanaal. De architectuur wordt gekenmerkt door
herhaling. Hoekwoningen wijken niet noemenswaardig af van tussenwoningen. De meeste panden hebben een
bakstenen onderbouw met een pannendak, waarvan de nok evenwijdig ligt aan de rooilijn. Ook zijn er veel panden
te vinden met gevelinvullingen zoals puien en beschot. Materialisering en detaillering zijn ook hier eenvoudig. Het
kleurgebruik is in principe per rij of cluster in samenhang.
Langs de randen van de uitbreidingen heeft Sluiskil ook individuele woningen. De architectuur van deze woningen
is van een gemiddelde kwaliteit. Het materiaalgebruik is meestal zorgvuldiger dan bij de seriematige woningbouw.
De uitvoering is net als de kleurstelling traditioneel.

Waarde en dynamiek
De ruimtelijke kwaliteit van Sluiskil is vooral van belang voor bewoners. De kern in de Kanaalzone ligt niet direct aan
een doorgaande route en er zijn geen belangrijke cultuurhistorische waarden. Het samenspel van de linten en het
groene plein van het nieuwe centrum zijn de meest waardevolle structuren. Minder geslaagd is de openbare en
onbebouwde ruimte in met name de zuidelijke woonwijk.
De dynamiek van Sluiskil is niet al te hoog, maar biedt wel kansen voor ontwikkelingen. De meeste bouwaanvra-
gen zullen ook hier bestaan vooral uit kleinere wijzigingen, die zonder al te veel problemen in de structuur zijn in te
passen. Het centrum zou verder versterkt kunnen worden.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het plein en de linten van Sluiskil (SL1) geldt een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op de indi-
vidualiteit van de panden in het straatbeeld, representatieve gevels en zorgvuldige detaillering. Vernieuwing moet
in maat en schaal passen bij de bestaande bebouwing.
De uitbreidingen (SL2, SL3 en SL4) zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht. Voor deze gebieden is
de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.
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SLUISKIL LINT

Welstandscriteria
Voor de linten van Sluiskil  gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen volgen de weg en kunnen ten opzichte van elkaar

enigszins verspringen
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
• de individuele woning binnen een ensemble is deel van het geheel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter van de lintbebouwing behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Gebied SL1
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TERNEUZEN

Beschrijving
Het aan de Westerschelde gelegen Terneuzen is de derde haven van Nederland en is uitgegroeid van een vesting-
stad tot een regionaal voorzieningencentrum. De langgerekte plattegrond van de stad is veroorzaakt door de lig-
ging aan het water. Het centrum met zijn combinatie van functies is te vinden aan de noordzijde bij de open ver-
binding met de zee. Uitbreidingen zijn ten zuiden daarvan gelegen aan beide zijden van de Axelsestraat. Langs het
begin negentiende eeuw gegraven Kanaal ontstond een industriezone, terwijl langs de kreek werd gewoond. Pas
recent heeft de stad met het nieuwe Othene deze natuurlijke oostgrens overschreden. Andere ontwikkelingen de
vernieuwing van het waterfront van het centrum en de aanleg van de tunnel onder de Westerschelde.

Gebieden
De stad zet met de stedelijke vernieuwing van de afgelopen jaren in op variatie in het woonmilieu en versterking
van de woonbeleving. De gebiedsgerichte benadering die daarbij is gekozen, vertoont overeenkomsten met de
aanpak van het welstandsbeleid. Ook hier is sprake van een integrale benadering en gebiedsgericht beleid. Ten
behoeve van welstand is de stad onderverdeeld in vijftien gebieden.

Beleidsinzet
Het centrum (T1), de gemengde bebouwing aan de rand daarvan (T2) en de linten Axelse Straat en Driewegen (T3)
zijn net als het nieuwe Othene (T10) en de individuele woningbouw (T11) reguliere gebieden. Ook een deel van het
bedrijventerrein Handelspoort (T13) heeft dit regime. Vanzelfsprekend worden ook bouwplannen rondom de
Sluizen (T14) en aan de Boulevard (T15) en onderworpen aan een reguliere welstandstoets.
De overige delen van Terneuzen zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht (T4, T5, T6, T7, T8, T9, T12
en een deel van T13). Voor deze gebieden is de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepas-
sing.
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Beschrijving
Het centrum van Terneuzen is een levendig stadshart, waarin allerlei functies zijn
gecombineerd binnen de omlijning van de oude wallen. Binnen het gebied is grote
afwisseling in maat en schaal, maar ook in architectonische kwaliteit te vinden. De
westzijde van het centrum herbergt vooral bescheiden woningen, terwijl de bebou-
wing aan de Noordstraat en de Markt veel groter en in het algemeen ook representa-
tief is. Ook een recent vernieuwde winkelroute als de Havenstraat heeft weer een
eigen gezicht. Een bijzonder element in de binnenstad is het gerestaureerde
Arsenaal, dat herinnert aan de vestingwerken die de ontwikkeling van de stad tot een
eeuw geleden bepaalden.
De straatwanden in het centrum bestaan uit een samenhangende verzameling van
afzonderlijke panden met een eigen karakter. De gevel van de woning grenst direct
aan de straat. Vaak is dit de korte, een enkele keer de lange gevel. De rooilijnen vol-
gen de bochten van het stratenverloop met hier en daar een kleine verspringing.
De variatie tussen de individuele oude panden is aanzienlijk. De gebouwen hebben
voor het overgrote deel een hoogte tot twee lagen met kap. De gevels aan de haven
en die van nieuwere panden kunnen drie tot vier lagen hoog zijn. De architectuur van
de woningen loopt uiteen van eenvoudig tot verzorgd. Een aantal panden heeft een
fraaie gevel, maar een zekere eenvoud en verticale indeling is regel. Bij winkels en
bedrijven zorgen luifels, zonwering en etalageruimte veelal voor een te sterke hori-
zontale scheiding tussen de begane grond en bovenbouw. Bij nieuwere complexen
kan enige herhaling in de opbouw van de gevel voorkomen, maar deze dient niet te
overheersen.
De detaillering van de meeste panden is zorgvuldig. Siermetselwerk, daklijsten en fijn
gedetailleerde kozijnen komen voor. Bij nieuwere panden is de detaillering veelal
soberder. Gevels zijn van baksteen, soms geverfd of gepleisterd. Plaatmateriaal komt
hier en daar voor, maar draagt niet bij aan het gewenste beeld. Gevels in meerdere
kleuren baksteen komen met name bij nieuwbouw voor. Hellende daken zijn in princi-
pe gedekt met keramische pannen. Kozijnen zijn veelal van hout.
Gevelreclame is een tamelijk opvallend deel van het straatbeeld, wat de kwaliteit van
de openbare ruimte zeker niet ten goede komt. De rolluiken die na sluitingstijd worden
neergelaten werken eveneens minder positief. Dit is zeker na sluitingstijd goed te zien
in de Noordstraat.
Afwijkende projecten zoals grootschalige bebouwing en vernieuwing dienen goed te
worden ingepast. Goede voorbeelden zoals het winkelcomplex aan de Havenstraat
dienst doet als toegangspoort tot de binnenstad en het theater dat deel uitmaakt van
de hoge straatwand die de grens vormt met de boulevard zijn te noemen. Minder
geslaagd is bijvoorbeeld het ronde plein aan het eind van de Noordstraat, waar de
architectuur van de winkels niet past. In de afgelopen decennia zijn in de binnenstad
van Terneuzen teveel projecten ontwikkeld die zich met hun horizontaliteit en afwij-
kende schaal onttrekken aan de stedelijke context, wat ten koste gaat van de her-
kenbaarheid en verblijfskwaliteit.

Waarde en dynamiek
De waarde van het centrum van Terneuzen is vooral gelegen in de herkenbare ste-
denbouwkundige structuur van de oude vestingstad met straatwanden gevormd door
individuele panden, waarin wordt gewoond en gewinkeld. Een bijzondere plek met
noemenswaardige verblijfskwaliteit is de Markt.
De dynamiek van het gebied is wisselend van gemiddeld op de meeste plaatsen tot
hoog.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het historisch centrum van Terneuzen geldt een regulier regime. Daarbij zal
beoordeeld worden op de individualiteit van de panden als onderdeel van het straat-
beeld, representatieve gevels, zorgvuldige detaillering, duurzame materialen en kleu-
ren. Voor vernieuwing geldt, dat deze in maat en schaal moet passen bij de bestaan-
de bebouwing.

TERNEUZEN CENTRUM 
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing in het centrum van Terneuzen gelden de volgende
welstandscriteria:

Ligging
• de rooilijnen volgen het stratenverloop en de historische rooilijnen
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s zijn in principe aaneengesloten met

hier en daar een kleine verspringing
• hoofdgebouwen zijn georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte

en hebben zonodig een dubbele oriëntatie
• bijgebouwen staan achter op het kavel of zijn deel van de gevelwand
• nieuwbouw sluit aan op ritme, oriëntatie en ontsluiting van het centrum

Massa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend, waarbij een grote rol is

weggelegd voor subtiele wisselingen in verdiepings- en dakhoogten,
waarbij de begane grond een hogere maat mee kan krijgen

• de bouwmassa voegt zich zolang er geen stedenbouwkundige aanlei-
ding is voor een accent of uitzondering in schaal en ritme naar de
omliggende historische bebouwing

• gebouwen zijn gevarieerd van opbouw en bestaan op een enkele
uitzondering na uit een onderbouw tot twee met kap

• de nokrichting is evenwijdig aan of haaks op de weg
• aan-, op- en uitbouwen zijn ondergeschikt vormgegeven als

toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume

Architectonische uitwerking
• de architectuur van panden is individueel en zorgvuldig
• panden zijn duidelijk geleed met een formele voorzijde en naar de

binnenzijde van het blok een meer informele achterzijde
• gevelopeningen zijn staand en horizontaal geordend
• de begane grondlaag van het gebouw is afgestemd op de geleding, rit-

miek en stijl van de gevel
• de detaillering is zorgvuldig en gevarieerd
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vormen het uit-

gangspunt

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaalgebruik is traditioneel
• gevels zijn in principe van baksteen en een enkele keer gepleisterd of

geschilderd in een lichte tint
• hellende daken zijn gedekt pannen
• het kleurgebruik is traditioneel en terughoudend
• het houtwerk als kozijnen, daklijsten en dergelijke is geschilderd in

lichte kleuren gecombineerd met donkergroen of donkerrood

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied T1
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Beschrijving
Aan de zuidzijde  van het centrum ligt een gebied met gemengde bebouwing  op de
plaats waar tot in het begin van de twintigste eeuw de omwalling van de stad te vin-
den was. Er staan woningen en bedrijven. Daarnaast zijn er recent gerealiseerde kan-
toren te vinden, die met hun schaal aangeven dat het gebied zich aan het vernieuwen
is. De gemeente wil met de veranderingen de centrumfunctie van Terneuzen verster-
ken. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg, dat de stedenbouwkundige en architec-
tonische kwaliteit binnen het gebied sterk uiteenlopen. Terwijl langs de Rosegracht de
straatwand compleet is, terwijl langs de Beneluxweg deels nog moet worden begon-
nen.

Waarde en dynamiek
De zone met gemengde bebouwing heeft geen bijzondere cultuurhistorische waarde
op een enkel pand na. De stedenbouwkundig goed herkenbare historische structuur
van de vestingwallen en de Oostelijke Kanaalarm is eveneens het noemen waard.
De dynamiek van de gemengde bebouwing aan de rand van het centrum is hoog en
bestaat uit grote wijzigingen en nieuwbouw. De woonhuizen in het gebied hebben een
lage dynamiek.

Aanvullend beleid
Voor het zuidelijk deel van het gebied werkt de gemeente met andere partijen op basis
van uitgangspunten vastgelegd in een masterplan aan de verdere verandering en
invulling. De nadruk ligt daarbij op het gebied rondom de Oostelijke Kanaalarm.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het gebied met gemengde bebouwing aan de rand van het stadscentrum geldt
een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op de individualiteit van de pan-
den binnen het straatbeeld, representatieve straatwanden, zorgvuldige detaillering,
duurzame materialen en kleuren.

TERNEUZEN GEMENGDE BEBOUWING
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing in het gemengde gebied aan de rand van het cen-
trum van Terneuzen gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• de rooilijnen volgen het stratenverloop
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s zijn in principe aaneengesloten
• hoofdgebouwen zijn georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte 
• bijgebouwen staan achter op het kavel of zijn deel van de gevelwand

Massa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• de bouwmassa kan een accent krijgen als er een stedenbouwkundige

aanleiding voor is
• gebouwen zijn gevarieerd van opbouw
• aan-, op- en uitbouwen zijn ondergeschikt vormgegeven als

toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume

Architectonische uitwerking
• de architectuur van panden is individueel en zorgvuldig
• panden zijn duidelijk geleed met een formele voorzijde en hebben

zonodig een alzijdige oriëntatie
• gevelopeningen zijn horizontaal geordend
• de begane grondlaag van het gebouw is afgestemd op de geleding, rit-

miek en stijl van de gevel
• de detaillering is zorgvuldig en gevarieerd

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaalgebruik is modern
• gevels zijn in principe van baksteen en een enkele keer gepleisterd of

geschilderd in een lichte tint
• hellende daken zijn gedekt pannen
• het kleurgebruik is terughoudend
• het houtwerk als kozijnen, daklijsten en dergelijke is geschilderd in

lichte kleuren gecombineerd met donkergroen of donkerrood

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied T2
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Beschrijving
Langs de Axelsestraat en in Driewegen is stedelijke lintbebouwing te vinden. Het
wonen overheerst, maar daartussen staan winkels en wat kleine bedrijvigheid. Er
staan zowel oudere als nieuwere panden. De straatwanden zijn niet geheel gesloten
en er komen zowel woningrijen als individuele panden voor. De linten vormen een dui-
delijke stedenbouwkundige drager, die in de loop der tijd goed overeind is gebleven.
De bebouwing bestaat uit vrijstaande panden of woningen in korte rijen met een hoog-
te tot twee lagen en vaak een kap. Ze zijn in het algemeen gericht op de belangrijkste
openbare ruimte. Accenten zoals rooilijnverspringingen en hoogteverschillen komen
voor. Hier en daar staat een pand, dat teveel afwijkt in maat en schaal en daarmee het
beeld van het lint verstoort. De gevels zijn op het oog meestal vrij gesloten, wat kan
worden versterkt door de aanwezigheid van rolluiken van winkels. De detaillering is in
het algemeen eenvoudig, maar fijne detaillering met daklijsten en metselwerkdetails
komen voor.
Gevels zijn van baksteen, soms geverfd of gepleisterd. Hellende daken zijn in principe
gedekt met keramische pannen. Kozijnen zijn van hout, maar ook wel van kunststof.
Gevelreclame ontbreekt grotendeels, zoals bij de woonfunctie te verwachten is.

Waarde en dynamiek
De waarde van de linten Axelse Straat en  Driewegen is vooral gelegen in de steden-
bouwkundige structuur met zijn lange historie. Een enkel pand springt eruit en heeft
ook een eigen waarde.
De dynamiek van het gebied is vrij hoog, doordat er zowel kleine ingrepen kunnen
komen als grotere wijzigingen. De woonhuizen hebben een lage, maar de winkelpan-
den een relatief hoge dynamiek.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor linten geldt een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op de individua-
liteit van de panden binnen het straatbeeld, representatieve gevels, detaillering,  mate-
rialen en kleuren. Vernieuwing moet in maat en schaal passen bij de bestaande
bebouwing.

TERNEUZEN LINTEN AXELSESTRAAT EN DRIEWEGEN
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing langs de Axelsestraat en in Driewegen gelden de
volgende welstandscriteria:

Ligging
• de rooilijnen volgen het stratenverloop
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s zijn in principe aaneengesloten met

hier en daar een kleine verspringing
• hoofdgebouwen zijn georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte

en hebben zonodig een dubbele oriëntatie
• woningen binnen een ensemble of rij zijn een deel van het geheel
• bijgebouwen staan achter op het kavel of zijn deel van de gevelwand
• nieuwbouw afstemmen op ritme, oriëntatie en ontsluiting van bestaan-

de bebouwing in de omgeving

Massa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• de bouwmassa voegt zich in maat en ritme naar de omliggende

bebouwing
• woningen binnen een ensemble hebben een onderlinge samenhang
• gebouwen bestaan bij voorkeur uit een onderbouw tot twee lagen met

zadeldak of mansardekap
• de nokrichting is evenwijdig aan of haaks op de weg
• aan-, op- en uitbouwen zijn ondergeschikt vormgegeven als

toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume

Architectonische uitwerking
• architectuur en detaillering zijn eenvoudig maar zorgvuldig
• delen van een  ensemble of rij zijn in samenhang met het geheel
• de begane grondlaag is afgestemd op de geleding, ritmiek en stijl van

de gevel
• fijne detaillering waaronder kleine elementen als gootklossen, belijning

en baksteenpatronen in het gevelvlak zijn wenselijk
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vormen het uit-

gangspunt

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaalgebruik is traditioneel
• gevels zijn in principe van baksteen en een enkele keer gepleisterd of

geschilderd in een lichte tint
• hellende daken zijn gedekt met pannen
• het kleurgebruik is traditioneel en terughoudend
• het houtwerk als kozijnen, daklijsten en dergelijke is geschilderd in

lichte kleuren gecombineerd met donkergroen of donkerrood

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied T3
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Beschrijving
De recente uitbreiding Othene bestaat uit rijen, geschakelde of vrijstaande woningen
in een heldere en samenhangende stedenbouwkundige structuur. Het woongebied in
heeft een open karakter. Langs straten staan bomen en tussen stoep en parkeer-
plaatsen zijn groenstroken aangelegd. In de wijken zijn grotere groenelementen aan-
gelegd als waterlopen, parken en gazons. De vaak ruime tuinen zorgen mede voor
een groen karakter in de wijk.
De architectuur van de woningen is gebaseerd op herhaling in clusters of rijen met
behoud van de individualiteit. Mede door variatie tussen rijen en clusters is het beeld
afwisselend. Woningen zijn meestal met de voorgevel gericht op de belangrijkste
openbare ruimte. Per cluster is de rooilijn in samenhang en verspringt niet. De opbouw
is veelal gedifferentieerd. De woningen hebben meestal een onderbouw van twee
lagen met zadeldak of lessenaarskap en hebben soms een terugliggende tweede laag
of kap. Hoeken van rijen zijn vaak verbijzonderd met uitbouwen. Het gevelbeeld is
gevarieerd. Gevels hebben veelal accenten en een duidelijke horizontale of verticale
geleding. Appartementengebouwen hebben in het algemeen een torenachtig volume.
De hoogte varieert.
De detaillering is zorgvuldig en eenvoudig. Het materiaal- en kleurgebruik is samen-
hangend. Gevels zijn van steen, soms met houten delen of plaatmateriaal.
Metselwerkgevels hebben vaak vlakken of banen van afwijkende kleur. Hellende
daken zijn gedekt met pannen. Kozijnen zijn van hout of kunststof.

Waarde en dynamiek
Het nieuwe Othene is voor de gemeente een kans te komen tot een woongebied,
waarin de geneugten van het stedelijk wonen samengaan met de genoegens van de
landelijke ligging.
De dynamiek van deze uitbreidingen is hoogstens gemiddeld. Wijzigingen betreffen
vooral kleine wijzigingen als dakkapellen en uitbouwen. De verwachting is dat in de
komende jaren meer aanvragen zullen komen voor aanpassingen.

Aanvullend beleid 
Voor de ontwikkeling van Othene is een leidraad opgesteld, die onder meer ingaat op
de thematiek van de wijkdelen en de uitgangspunten om te komen tot de gewenste
afwisselende architectuur.

Beleidsinzet en beoordeling
Het beleid is regulier gezien de gevoelige opzet van de wijk. Het welstandsoordeel  is
gericht op de verschijning van de architectuur in de openbare ruimte. Omdat het ont-
werp van de woning in het algemeen samenhangt met de belendingen en dan vooral
qua materiaal en kleurgebruik zal het welstandsoordeel zich vooral richten op het
beheren van de herhaling in de architectuur per taakgebied.

TERNEUZEN WONINGBOUW OTHENE
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Welstandscriteria
Voor het nieuwe Othene gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen maken deel uit van een stedenbouwkundig patroon
• de individuele woning binnen een cluster, rij of blok is een deel van het

geheel en voegt zich hier naar
• de woningen zijn gericht op de belangrijkste openbare ruimte, waarbij

op de grootste kavels voor individuele woningen een meer vrije
ordening mogelijk is

• bestaande rooilijnen aan de voorzijde van rijen behouden
• bijgebouwen staan zoveel mogelijk achter het hoofdgebouw

Massa
• bouwmassa’s zijn individueel en gedifferentieerd met tegelijkertijd een

sterke onderlinge samenhang binnen de clusters
• twee bouwlagen met kap vormt het uitgangspunt voor de massa, die

naar aanleiding van bijzonderheden in de stedenbouwkundige opzet
accenten kan krijgen

• hoeken van rijen zijn eventueel verbijzonderd met uitbouwen
• gevels zijn duidelijk geleed met een nadruk op de verticale belijning
• op-, aan- en uitbouwen zijn bij voorkeur per rij of cluster van hetzelfde

model
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa

Architectonische uitwerking
• de detaillering is zorgvuldig en eenvoudig
• herhaling in de rij of het cluster is de leidraad voor het woningontwerp
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op de

architectuur van het hoofdvolume 

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaal- en kleurgebruik hangt samen per cluster en met de the-

matiek van de stedenbouwkundige leidraad
• gevels bestaan in principe uit baksteen of vergelijkbaar steenachtig

materiaal, eventueel in combinatie met puien of houten beschot
• hellende daken zijn gedekt met pannen
• op-, aan- en uitbouwen zijn in kleur en materiaal aangepast aan het

hoofdgebouw

Gebied T10
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Beschrijving
Individuele woningbouw is in Terneuzen vooral te vinden langs de kreek aan de oost-
zijde van de uitbreidingen. De vrijstaande huizen en villa’s zijn verzorgd nemen een bij-
zondere plek in binnen de planmatige opzet van de wijken en hebben een wat vrijere
kavelstructuur. Zorgvuldige architectuur is bij deze in ruime tuinen gelegen huizen
standaard.
De kleinschalige bebouwing is georiënteerd op de weg waarbij de rooilijn vaak enigs-
zins verspringt. De panden zijn individueel, gedifferentieerd en representatief. Beperkt
komt herhaling van eenzelfde woning voor. De opbouw is vrij traditioneel. De huizen
bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met kap. De dakvlakken zijn hier
en daar voorzien van dakkapellen of ramen. Erkers, carports en andere aan- of uit-
bouwen zijn veelal opgenomen in de architectuur van de hoofdmassa.
De detaillering is meestal van gemiddeld niveau met een enkele uitschieter naar
boven. De materialisering is overwegend traditioneel met eigentijdse accenten met
hier en daar een versiering. Daken zijn voorzien van pannen. De gemetselde gevels
hebben soms een houten pui, betimmering of natuurstenen bekleding. Het kleurge-
bruik is in het algemeen traditioneel en terughoudend.

Waarde en dynamiek
De waarde van de individuele woningbouw voor de stad is vooral gelegen in de ruime
tuinen en de representativiteit van de gevels.
De dynamiek van deze uitbreidingen is gemiddeld en zal naar verwachting in het alge-
meen bestaan uit bijgebouwen, op- en aanbouwen.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor de uitbreidingen met individuele woningen geldt een regulier welstandsregime.
Het beleid is gericht op het handhaven van een afwisselend beeld zonder grote disso-
nanten tussen de individuele woningen, zorgvuldige detaillering en materiaalgebruik.

TERNEUZEN INDIVIDUELE WONINGBOUW
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Welstandscriteria
Voor de individuele uitbreidingen van Terneuzen gelden de volgende
welstandscriteria:

Ligging
• per erf of kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen zijn gericht op de belangrijkste openbare ruimte
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s kunnen verspringen ten opzichte

van elkaar
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• gebouwen zijn in het algemeen individueel, gedifferentieerd en

afwisselend
• gebouwen hebben een eenvoudige hoofdvorm
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met bij

voorkeur een zadeldak
• de nokrichting van de aaneengesloten panden is parallel aan de

straat, die van de vrijstaande bebouwing is wisselend
• de gevels zijn representatief
• zijgevels hebben vensters
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm

Architectonische uitwerking
• de detaillering is gevarieerd
• traditioneel Hollandse kozijnprofileringen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is overwegend traditioneel
• gevels zijn in het algemeen van baksteen
• de hellende daken zijn bij voorkeur gedekt met rode of donkere pannen
• kleuren zijn in het algemeen traditioneel en terughoudend

Gebied T11
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Beschrijving
Bedrijventerrein Handelspoort ligt aan de zuidelijke toegang van Terneuzen. Het
gebied vormt daarmee één van de gezichten van de stad. De in het oog springende
randen zoals aan de Guido Gezellestraat met zijn groenzone zijn verzorgd vormgege-
ven met veel aandacht voor representatieve architectuur.
De terreinen hebben een functionele structuur met brede wegen, waarlangs zowel
productievestigingen als showrooms te vinden met daartussen kantoren. De inrichting
van de openbare ruimte  aan minder in op de voorgrond gelegen straten als de
Octrooiweg is doelmatig, eenvoudig en sober. Groenelementen komen daar nauwe-
lijks voor. Opslag vindt deels in het zicht plaats en kan een onverzorgd beeld opleve-
ren.
De bedrijfshallen en kantoren zijn in het algemeen individueel. De panden zijn vrij-
staand of vlak tegen elkaar aangebouwd. Ze zijn georiënteerd op de weg met veelal
verspringende rooilijnen. Gebouwen in het binnengebied zijn eenvoudig van opzet en
architectuur dan die aan de buitenzijde. Gevels zijn veelal gesloten. Entreepartijen en
kantoorgedeeltes zijn vaak vormgegeven als accenten.
De detaillering is in het algemeen eenvoudig. Het materiaal- en kleurgebruik is over-
wegend utilitair. De gevels zijn van baksteen, stucwerk of plaatmateriaal. Het kleurge-
bruik varieert van terughoudende tot felle kleuren, vooral bij reclame.

Waarde en dynamiek
De waarde van het gebied ligt in het functioneren en aan de randen ook in de repre-
sentatieve kwaliteiten.
De dynamiek van het bedrijventerrein is gemiddeld en betreft zowel kleine aanpas-
singen als vervanging of nieuwbouw.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het bedrijventerrein Handelspoort geldt een welstandsregime met enkel repres-
sief welstandstoezicht met uitzondering van de randen, waar een regulier regime
geldt. Het beleid is daarmee in het algemeen terughoudend en gericht op beheer. Het
welstandsoordeel zal in het binnengebied ingaan op de individualiteit van de panden,
de rooilijn, een basiskwaliteit in de detaillering en samenhang in materiaal en kleur.
Ook aan reclame zal aandacht worden besteed. Langs de randen in de inzet hoger en
in het de wens te komen tot representatieve architectuur en een verzorgd straatbeeld.

TERNEUZEN BEDRIJVENTERREIN HANDELSPOORT
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Welstandscriteria
Voor het bedrijventerrein Handelspoort in Terneuzen gelden de volgen-
de welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn georiënteerd op de weg
• representatieve en openbare functies zijn naar de straat gericht
• de rooilijnen kunnen ten opzichte van elkaar verspringen
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn
• opslag vindt bij voorkeur en aan de randen van het gebied altijd uit het

zicht plaats

Massa
• gebouwen zijn in principe individueel en afwisselend
• gebouwen zijn eenvoudig van opbouw, maar kunnen aan de randen

van het gebied meer zijn gedifferentieerd met accenten in de massa
• gebouwen bestaan uit een ongedeelde hoofdmassa
• aanbouwen zijn bescheiden en ondergeschikt
• entreepartijen en kantoorgedeelten zijn vormgegeven als (bescheiden)

accenten of als zelfstandige volumes

Architectonische uitwerking
• de detaillering is zorgvuldig, duurzaam en aan de randen het gebied

eveneens representatief
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van func-

ties binnen het hoofdvolume zijn wenselijk, maar mogen niet ten koste
gaan van het totaalbeeld

• wijzigingen in stijl, maat en afwerking afstemmen op het hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• het materiaal- en kleurgebruik is utilitair en aan de randen van het

gebied representatief
• gevels zijn van baksteen, gepleisterd of van plaatmateriaal
• het kleurgebruik is terughoudend met hier en daar een accent

Overig
• hekwerken tot twee meter zijn toegestaan mits deze voldoende

doorzichtig worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in gaas of met spijlen
• reclame aan gebouwen is bescheiden en past bij de architectuur van

het gebouw

Gebied T13
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Beschrijving
Bij de aansluiting van het Kanaal van Gent naar Terneuzen op de Westerschelde is
een sluizencomplex gesitueerd. Het gebied rondom de sluiskommen met hun bruggen
en bedieningsgebouwen is met de totstandkoming van de tunnel niet alleen een poort
voor het scheepvaartverkeer maar net zo goed een hoofdentree van de stad. De gro-
te schaal van het water en het utilitaire karakter van de bebouwing past naadloos bij
het imago van derde haven van Nederland. Bouwwerken in deze zone dienen dit
karakter te versterken. Nieuwe ontwikkelingen zoals de gebouwen aan de
Binnenvaartweg dienen in deze sfeer te passen.
De architectuur van de bebouwing bij de sluizen dient zich aan te passen aan het uti-
litaire karakter. Het havengebouw en nieuwe busstation zijn goede voorbeelden van
gebouwen met de gewenste directheid. De volumes passen zich in hun hoofdrichting
aan aan de hoofdas van het Kanaal. De vormen wisselen, zo ook het materiaalgebruik
en de kleur.

Waarde en dynamiek
De dynamiek van deze zone omvat zowel allerlei wijzigingen als het plaatsen van
complete bouwwerken.

Beleidsinzet en beoordeling
Het gebied is regulier, omdat het een gezicht van de stad vormt. Bij het tot stand
komen van het welstandsoordeel zullen vooral de positionering van de gebouwen, de
opbouw van de massa en het kleur- en materiaalgebruik worden betrokken.

TERNEUZEN SLUIZEN
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing rondom de sluizen van Terneuzen gelden de vol-
gende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen hebben een alzijdige oriëntatie
• gebouwen staan bij voorkeur met de rooilijn parallel aan het Kanaal
• bijgebouwen zijn niet gewenst

Massa
• gebouwen hebben een herkenbare hoofdvorm zonder aanbouwen
• vorm van de massa bescheiden afstemmen op de grote schaal van de

omgeving

Architectonische uitwerking
• de architectuur is zorgvuldig, de detaillering direct en zonder poespas
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume of ensemble

Materiaal- en kleurgebruik
• het kleur- en materiaalgebruik is robuust en industrieel van karakter

Gebied T14
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Beschrijving
De zone waar de stad Terneuzen aan de Westerschelde grenst, is een bijzonder
gebied met gebouwen op een schaal die bemiddelt tussen het open water en de ste-
delijke bebouwing achter de dijk. Hier staat het stadhuis met zijn recente uitbreiding,
een paviljoen, het nieuwe theater en meer naar het oosten een rij hoge woonflats.
Nieuwe ontwikkelingen zoals de toren op het oostelijk bolwerk passen goed bij deze
maat en schaal.
De architectuur van de bebouwing langs de boulevard is van een grotere schaal dan
de binnenstad en gericht op het uitgestrekte waterlandschap van de Westerschelde.
Zowel de hoogbouw als de paviljoenachtige gebouwen ligt vrij op het kavel en zijn
alzijdig georiënteerd in een gebied waar het maaiveld vrijwel geheel openbaar is. De
gebouwen zelf hebben een hoofdvolume, waarbinnen herhalende eenheden zijn te
onderscheiden. De vormen wisselen, zo ook het materiaalgebruik en de kleur.

Waarde en dynamiek
De dynamiek van deze zone beperkt zich tot complexgewijze wijzigingen of het plaat-
sen van een enkel grootschalig gebouw.

Beleidsinzet en beoordeling
Het gebied is regulier, omdat het een gezicht van de stad vormt. Bij het tot stand
komen van het welstandsoordeel zullen vooral de positionering van de gebouwen, de
opbouw van de massa en het kleur- en materiaalgebruik worden betrokken.

TERNEUZEN BOULEVARD
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Welstandscriteria
Voor de bebouwing in langs de boulevard in Terneuzen gelden de vol-
gende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen hebben een alzijdige oriëntatie
• gebouwen staan vrij op het kavel
• rooilijnen aanpassen aan de omgeving
• bijgebouwen zijn niet gewenst

Massa
• gebouwen hebben een gedifferentieerde, maar herkenbare hoofdvorm
• hoofdvorm van het gebouw afstemmen op naastgelegen panden,

maar niet zonder reden vervallen in herhaling
• aanbouwen zijn bescheiden en blijven beperkt tot een enkele laag

Architectonische uitwerking
• de architectuur is zorgvuldig, de detaillering direct en zonder poespas
• de architectuur van complexen is grootschalig en met aandacht voor

de kleinere schaal van de gevelritmiek
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume of ensemble

Materiaal- en kleurgebruik
• het kleur- en materiaalgebruik is robuust en terughoudend ten opzich-

te van het landschap met zijn vele grijstinten

Gebied T15
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WESTDORPE

Beschrijving
Westdorpe is een lintdorp langs de Graafjansdijk met een bijzondere cultuurhistorische waarde, die vooral ligt in de
samenhang tussen structuur en bebouwing. Het dorp strekt zich uit van de brug in het Kanaal van Gent naar
Terneuzen tot aan de kruising met de Traktaatweg. Het zwaartepunt ligt bij het plein en de achterstraatjes tussen
de Kapittelstraat en de Molenstraat, die als hoofdtoegangsweg eveneens tot het oude dorp behoort. Hier is de
bebouwing vrijwel aaneengesloten en het profiel van de weg steenachtig, terwijl langs de rest van de dijk de
meeste gebouwen vrij staan en de bermen groener zijn.
De bebouwing in dit deel van Westdorpe bestaat meestal uit individuele panden met hier en daar een kleine rij
geschakelde woningen. Gebouwen staan vooraan op de kavel en zijn gericht op de weg. De rooilijnen volgen de
loop van de dijk of straat en vertonen kleine verspringingen. De panden bestaan uit een onderbouw van één of
hoogstens twee lagen met kap. Gevels zijn eenvoudig tot representatief en hebben traditionele opbouw met een
hoge begane grondlaag en een verticale geleding.
De uitvoering is meestal eenvoudig maar zorgvuldig. Gevels zijn vaak voorzien van eenvoudige versieringen als
balkankers of siermetselwerk. Het houtwerk zoals kozijnen, deuren, dakgoten en gevellijsten heeft van oudsher
vaak een fijne detaillering. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel. Gevels zijn van baksteen of in lichte tint
geverfd of gestuct. Daken hebben in principe keramische pannen. Kozijnen, deuren en ramen zijn van hout. Het
houtwerk is in het algemeen geschilderd in traditionele tinten als crèmewit en donkergroen.
De uitbreidingen van Westdorpe zijn vooral te vinden langs de Bernhardstraat ten westen van de Molenstraat. De
woningen zijn met de voorgevel gericht op de belangrijkste openbare ruimte. De architectuur is gebaseerd op her-
haling. Hoekwoningen zijn op een enkel raam na gelijk ontworpen aan de tussenwoningen. De meeste  woningen
hebben een bakstenen onderbouw met een zadeldak en een nokrichting evenwijdig aan de rooilijn. Hier en daar
zijn de dakvlakken voorzien van dakkapellen of ramen.
De materialisering en detaillering is vaak eenvoudig. Daken zijn voorzien van pannen. De gevels hebben soms een
houten pui of beschot, maar bestaan voor het overgrote deel uit metselwerk.Veelal is de rand van de kap enigszins
benadrukt door een uitkragende dakgoot. Het kleurgebruik is per rij of cluster in samenhang. Ornamenten zijn nau-
welijks aanwezig. De rijen zijn sober met hier en daar een baksteenaccent.
Naast rijen en herhaalde twee-onder-een-kap staan er langs de kreek ook individuele woningen. Deze zijn van een
gemiddeld niveau met een veelal traditionele uitvoering met een enkele uitschieter naar boven. Het materiaalge-
bruik is meestal zorgvuldiger dan bij de seriematige woningbouw.

Waarde en dynamiek
De Graafjansdijk met de oude zijstraten en de daarbij behorende bebouwing vormen een waardevolle historische
structuur. De uitbreidingen hebben geen bijzondere waarde.
De dynamiek van Westdorpe is gemiddeld en bestaat vooral uit kleinere wijzigingen. Grootschalige vernieuwing
komt nauwelijks voor, zij het dat ten westen van de Molenstraat recentelijk een woningbouwproject is opgeleverd.
Veranderingen blijven meestal echter beperkt tot de vervanging of uitbreiding van een enkel pand.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het dijklint en de historische kern van Westdorpe (W1) geldt een regulier regime, waarbij beoordeeld zal wor-
den op de individualiteit van de panden in het straatbeeld, licht verspringende rooilijnen, representatieve gevels,
zorgvuldige detaillering, traditionele materialen en kleuren. Voor vernieuwing geldt daarnaast, dat deze in maat en
schaal moeten passen bij de bestaande bebouwing.
De uitbreidingen (w2 en W3) zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht. Voor deze gebieden is de
excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.
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WESTDORPE LINT

Welstandscriteria
Voor het lint langs de Graafjansdijk, de Molenstraat en de achterstraten
gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen volgen de weg en kunnen ten opzichte van elkaar

enigszins verspringen
• doorzichten vanaf de dijk behouden en waar mogelijk versterken

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse en agrarische

karakter
• gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
• de individuele woning binnen een rij is deel van het geheel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter en boerenoorsprong van de lintbebouwing behou-

den en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied W1
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Beschrijving
Zaamslag ligt op het kruispunt van twee wegen in de uitgestrekte oostelijke polders. Het dorp heeft zijn oorsprong
in de vroege middeleeuwen, maar stamt in zijn huidige opzet uit de zeventiende eeuw met een centraal plein en
een sterk orthogonale structuur. Alleen de Torenberg herinnert nog aan de periode daarvoor. In de afgelopen eeuw
is het dorp in een aantal fasen uitgebreid.
Het plein is het hart van Zaamslag, met in het midden de monumentale kerk en het voormalige raadhuis. Het beeld
van het plein wordt verder bepaald door de bomen en de honderd jaar oude muziektent. De aaneengesloten bebou-
wing van de pleinwanden bestaat voor het overgrote deel een menging tussen winkels en woningen. Het plein is
een ruimtelijke eenheid met een grote samenhang. De gebouwen zijn individueel, hoewel de begane grond van
enkele panden zijn samengetrokken ten behoeven van een winkeletalage. Zorgvuldige eenvoud is een goede
beschrijving van de gewenste architectuur van de gebouwen, die voor het overgrote deel zijn gemetseld in bak-
steen met kozijnen en ramen in een traditionele kleurstelling.
De linten van Zaamslag zijn vooral bebouwd met individuele panden met hier en daar een ensemble zonder een
aaneengesloten straatwand te vormen. De huizen staan aan de weg of in een ondiepe voortuin en zijn gericht op
de weg. De rooilijnen vertonen kleine verspringingen. De panden bestaan uit een onderbouw van één of hoogstens
twee lagen met kap. Gevels zijn eenvoudig tot representatief en hebben traditionele opbouw met een hoge begane
grondlaag en een verticale geleding. De uitvoering is meestal zorgvuldig. Gevels zijn vaak voorzien van eenvoudi-
ge versieringen als balkankers of siermetselwerk. Het houtwerk zoals kozijnen, deuren, dakgoten en gevellijsten
heeft van oudsher vaak een fijne detaillering. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel. Gevels zijn van bak-
steen of in lichte tint geverfd of gestuct. Daken hebben in principe keramische pannen. Kozijnen, deuren en ramen
zijn van hout. Het houtwerk is in het algemeen geschilderd in traditionele tinten als crèmewit en donkergroen.
Een behoorlijk deel van de uitbreidingen van Zaamslag bestaat uit individuele woningen, die gebouwd zijn in een
tweetal perioden. De straten direct achter de linten zijn het oudst en bestaan uit kleine aaneengesloten huizen,
waartussen soms een ensemble te ontdekken is. Ze zijn van een vaak wel erg eenvoudige architectuur en meest-
al al een aantal malen verbouwd. De meer recente individuele huizen aan de rand van het dorp zijn vrijstaand en
veel ruimer. Ze verschillen meer van opzet dan de oude huisjes. De architectuur is van een gemiddelde systeem-
bouwkwaliteit met een enkele uitschieter naar boven. De uitvoering is meestal traditioneel net als de kleurstelling
met hier en daar witte betonsteen in plaats van baksteenmetselwerk.
De seriematige uitbreidingen van Zaamslag zijn vooral te vinden aan de zuidwest- en noordoostzijde van het  dorp.
De woningen zijn met de voorgevel gericht op de belangrijkste openbare ruimte. De architectuur is gebaseerd op
herhaling. Hoekwoningen zijn op een enkel raam na gelijk ontworpen aan de tussenwoningen. De meeste  wonin-
gen hebben een bakstenen onderbouw met een zadeldak en een nokrichting evenwijdig aan de rooilijn. Hier en
daar zijn de dakvlakken voorzien van dakkapellen of ramen. De materialisering en detaillering is vaak eenvoudig.
Daken zijn voorzien van pannen. De gevels hebben soms een houten pui of beschot, maar bestaan voor het over-
grote deel uit metselwerk. Veelal is de rand van de kap enigszins benadrukt door een uitkragende dakgoot. Het
kleurgebruik is per rij of cluster in samenhang. Ornamenten zijn nauwelijks aanwezig. De rijen zijn sober met hier
en daar een baksteenaccent.
Een bijzonder gebouw is het zorgcentrum De Molenhof, een complex met een veel grotere schaal dan de rest van
het dorp aan de oude kreek. Ook hiervan is de architectuur gebaseerd op herhaling.

Waarde en dynamiek
Het dorp Zaamslag is met zijn plein op het kruispunt van twee linten een waardevolle kern in het oostelijk buiten-
gebied van de gemeente. De ruimtelijke structuur is het behouden waard. De recente rondweg verbetert het leef-
milieu van het dorp en geeft aanleiding aan de noordzijde de kern een nieuw front te geven. Een historische en bij-
zondere plek is de Torenberg.
De dynamiek van Zaamslag is gemiddeld en bestaat vooral uit kleinere wijzigingen. Grootschalige vernieuwing ligt
niet in de lijn der verwachting. Veranderingen blijven vooral beperkt tot de vervanging of uitbreiding van een enkel
pand.

Aanvullend beleid
Voor het plein van Zaamslag is  recentelijk een herinrichtingsplan opgesteld, waarin onder meer richtlijnen worden
gegeven voor gevels, reclame en etalages. Daarnaast is er ten behoeve van het opstellen van de bestemmings-
plannen een ruimtelijke visie opgesteld met onder meer een beschrijving van de structuur van het dorp.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het plein en de linten van Zaamslag (ZA1 en ZA2) geldt een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden
op de individualiteit van de panden in het straatbeeld, representatieve gevels met een eenvoudige architectuur,
zorgvuldige detaillering, traditionele materialen en kleuren. Voor vernieuwing geldt daarnaast, dat deze in maat en
schaal moeten passen bij de bestaande bebouwing.
De uitbreidingen (ZA3, ZA4 en ZA5) zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht. Voor deze gebieden is
de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.

ZAAMSLAG
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ZAAMSLAG PLEIN

Welstandscriteria
Voor de bebouwing op en aan het plein van Zaamslag gelden de vol-
gende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen van de voorgevels zijn aaneengesloten
• schaalvergroting door zichtbare samenvoeging is ongewenst

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• per kavel is er één hoofdmassa met een gevelbreedte aangepast aan

de omliggende historische bebouwing
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van rode of gele baksteen indien gewenst voor-

zien van stucversieringen en een enkele keer in lichte tint geschilderd of
gepleisterd

• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tinten als

crèmewit en rood, deuren van hout in donkergroen of donkerrood

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied ZA1
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ZAAMSLAG LINT

Welstandscriteria
Voor de linten van Zaamslag  gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen volgen de weg en kunnen ten opzichte van elkaar

enigszins verspringen
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
• de individuele woning binnen een ensemble is deel van het geheel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter van de lintbebouwing behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd, eenvoudig en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Gebied ZA2
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Beschrijving
Zuiddorpe is een lintdorp op de zandgronden in de grensstreek. Bijzonder is het plein als verbreding van het lint,
dat door de grote bomen lommerrijk mag heten. Hier is de bebouwing vrijwel aaneengesloten en veel statiger dan
in de rest van het dorp, dat verder bestaat uit lintbebouwing en woningbouw.
In het hart van het dorp staan panden met vrijwel aaneengesloten rooilijnen, die van de weg wijken en daarmee
een plein vormen dat aan één uiteinde wordt begrensd door de kerk. De gebouwen hebben geen voortuinen, maar
door de volgroeide bomen langs de weg oogt het plein wel groen. De gebouwen zijn individueel en hebben repre-
sentatieve voorgevels die de gemiddelde kwaliteit in de streek overstijgen. De architectuur van de gebouwen is
klassiek en verzorgd met een lijnenspel tussen de overwegend staande ramen en horizontale daklijnen. Een enke-
le erker en balkon maken de compositie van de gevelwanden compleet. De gebouwen langs de rest van het lint
staan vooraan op de kavel of achter een ondiepe tuin en zijn eveneens gericht op de weg. De rooilijnen volgen de
loop van de weg en vertonen kleine verspringingen. De panden bestaan uit een onderbouw van één of hoogstens
twee lagen met kap. Gevels zijn eenvoudig tot representatief en hebben traditionele opbouw met een verticale gele-
ding. De uitvoering is meestal eenvoudig maar zorgvuldig. Gevels zijn vaak voorzien van versieringen waaronder
balkankers en siermetselwerk. Het houtwerk zoals kozijnen, deuren, dakgoten en gevellijsten heeft van oudsher
vaak een fijne detaillering. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel. Gevels zijn van baksteen of in lichte tint
geverfd of gestuct. Daken hebben in principe keramische pannen. Kozijnen, deuren en ramen zijn van hout. Het
houtwerk is in het algemeen geschilderd in traditionele tinten als crèmewit en donkergroen.
De uitbreidingen van Zuiddorpe hebben woningen, waarvan de voorgevel ook gericht is op de belangrijkste open-
bare ruimte. De architectuur is echter gebaseerd op herhaling. Hoekwoningen zijn op een enkel raam na gelijk aan
de tussenwoningen. De meeste van deze huizen hebben een bakstenen onderbouw met een zadeldak en een nok-
richting evenwijdig aan de rooilijn. Hier en daar zijn de dakvlakken voorzien van dakkapellen of ramen.
De materialisering en detaillering is vaak eenvoudig. Daken zijn voorzien van pannen. De gevels hebben soms een
houten pui of beschot, maar bestaan voor het overgrote deel uit metselwerk.Veelal is de rand van de kap enigszins
benadrukt door een uitkragende dakgoot. Het kleurgebruik is per rij of cluster in samenhang. Ornamenten zijn nau-
welijks aanwezig. De rijen zijn sober met hier en daar een baksteenaccent.
Een behoorlijk deel van de woningen in Zuiddorpe bestaat uit individuele huizen. Ze zijn van een vaak eenvoudige
architectuur en in de loop der tijd al een aantal malen verbouwd. De architectuur is van een gemiddelde kwaliteit
met een enkele uitschieter naar boven. De uitvoering is net als de kleurstelling veelal traditioneel met hier en daar
witte betonsteen in plaats van baksteenmetselwerk.

Waarde en dynamiek
Het lint en dan vooral het daarlangs gelegen plein van Zuiddorpe vormt een waardevolle historische structuur met
bijbehorende bebouwing, waarbij ook de architectuur van de panden aan het plein moet worden genoemd. De uit-
breidingen hebben geen bijzondere waarde.
De dynamiek van Zuiddorpe is gemiddeld en bestaat vooral uit kleinere wijzigingen. Grootschalige vernieuwing is
niet te verwachten. Veranderingen blijven meestal beperkt tot de vervanging of uitbreiding van een enkel pand.

Beleidsinzet en beoordeling
Voor het lint en plein van Zuiddorpe (ZU1) geldt een regulier regime, waarbij beoordeeld zal worden op de indivi-
dualiteit van de panden in het straatbeeld, representatieve gevels, zorgvuldige detaillering, traditionele materialen
en kleuren. Voor vernieuwing geldt, dat deze in maat en schaal moeten passen bij de bestaande bebouwing.
De uitbreidingen (ZU2 en ZU3) zijn gebieden met enkel repressief welstandstoezicht. Voor deze gebieden is de
excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.

ZUIDDORPE
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ZUIDDORPE PLEIN EN LINT

Welstandscriteria
Voor het plein en de linten van Zuiddorpe gelden de volgende wel-
standscriteria:

Ligging
• gebouwen zijn met de voorgevel gericht op de weg
• de rooilijnen aan het lint volgen de weg en kunnen verspringen, die

aan het plein zijn aaneengesloten
• schaalvergroting door bijvoorbeeld zichtbare samenvoeging of grote

aanbouwen is ongewenst
• aanbouwen en bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de

voorgevelrooilijn

Massa
• bouwmassa en opbouw harmoniëren met het dorpse karakter
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één tot twee lagen met hel-

lende kap
• de hoofdmassa is duidelijk geleed
• op- en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt

Architectonische uitwerking
• het dorpse karakter behouden en versterken
• de detaillering is gevarieerd en zorgvuldig
• gevelopeningen zijn staand
• fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,

belijning en baksteenpatronen in het gevelvlak waaronder lateien
• traditioneel Hollandse kozijnprofielen vormen het uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het

hoofdvolume

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van baksteen en een enkele keer in lichte tint

geschilderd of gepleisterd
• hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
• kozijnen, deuren en ramen zijn van hout geschilderd in traditionele tin-

ten als crèmewit en donkergroen

Overig
• reclame is bescheiden, past bij de architectuur van het gebouw en

binnen de ritmiek van de straatwand
• geen reclame of luifels doorgaand over meerdere panden
• horizontale reclame blijft onder de raamdorpels van de eerste

verdieping
• rolluiken zijn voor meer dan 70% open en bevinden zich bij voorkeur

aan de binnenzijde van de pui

Gebied ZU1
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Beschrijving
Naast de hiervoor beschreven kernen met hun uitbreidingen zijn er in de gemeente gebiedstypen aan te wijzen, die
op meerdere plaatsen voorkomen of geheel op zichzelf staan. Naast de polders (BP) en zandgronden in de grens-
streek (BG) inclusief de daarin gelegen buurtschappen zijn dat de industriegebieden in de Kanaalzone en aan de
oevers van de Westerschelde (KW), recreatiegebied Braakman (BR) en de sportterreinen (SP).

Beleidsinzet en beoordeling
De overige gebieden (BP, BG, KW, BR en SP) hebben enkel repressief welstandstoezicht. Voor deze gebieden is
de excessenregeling zoals omschreven in hoofdstuk 8 van toepassing.

OVERIGE GEBIEDEN
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In deze paragraaf worden de objectgerichte welstandscriteria genoemd voor bouw-
werken, die zo specifiek zijn dat ze eigen welstandscriteria vergen ongeacht het
gebied waarin ze zijn of worden geplaatst. De opzet van deze objectgerichte beoorde-
lingskaders is vergelijkbaar met de gebiedsgerichte beoordelingskaders. Ook hierbij
gaat het steeds om ‘relatieve’ welstandscriteria. De bouwplannen worden altijd aan de
welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling de criteria interpreteert in het
licht van het concrete bouwplan.

Ook voor de specifieke bouwwerken is het vaststellen van het welstandsniveau van
belang. Het moet aansluiten bij het gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de
gewenste ontwikkelingen. In theorie zijn voor de specifieke bouwwerken vier wel-
standsniveau's mogelijk: de beschermde objecten, dat wil zeggen de door het Rijk, de
provincie of de gemeente aangewezen monumenten, de bijzondere welstandsobjec-
ten waarbij extra inspanning ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit gewenst is, de
reguliere welstandsobjecten waarbij de basiskwaliteit moet worden gehandhaafd en
de welstandsvrije objecten.

Beschrijvingen en criteria
Beschrijvingen en criteria worden gegeven voor gebouwen, die het agrarisch karakter
van de streek bepalen en in vrijwel elk gebied kunnen voorkomen. Het gaat  daarbij om
boerderijen en Zeeuwse schuren. Deze krijgen een reguliere welstandsbeoordeling.
Per object is een beoordelingskader opgesteld waarin aan de orde komen:
• Een korte beschrijving van het object, waarbij aandacht wordt besteed aan de  type-

ring van de bouwwerken, 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 of architectonische werken.

• Het voor het gebied geldende welstandsniveau.
• De welstandscriteria, steeds onderverdeeld in criteria betreffende de relatie met de

omgeving van het bouwwerk, de massa, de opbouw en de detaillering. De wel-
standscriteria zijn te lezen als regels waaraan een plan moet voldoen om een posi-
tief welstandsadvies te krijgen.

• Foto’s die een impressie geven en voorbeelden tonen.

HOOFDSTUK 5
Objectgerichte welstandscriteria
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Beschrijving
De boerderijen in de gemeente bestaan in het algemeen uit een eenvoudig woonhuis
met hier en daar een kleine uitbouw als schuur of stal, maar die tegenwoordig veelal
bij de woning zijn getrokken.
Boerderijen liggen meestal niet direct aan de weg of dijk, maar dieper op de kavels. De
rooilijnen verspringen en lopen meestal evenwijdig aan de weg. De erven zijn in het
algemeen eenvoudig ingericht, waarbij de woning door zijn meer representatieve uit-
voering op de voorgrond treed ten opzichte van het eenvoudiger bijgebouw (het is er
meestal slechts één) er naast of vlak achter staat. Dit geldt eveneens voor de moder-
ne agrarische bedrijven.
De bebouwing bestaat vaak uit een hoofdgebouw en iets teruggelegen bijgebouwen.
De plattegrond is eenvoudig. Het hoofdgebouw staat in principe met de langsgevel
gericht naar de hoofdweg. Deze woning bestaat in principe uit een onderbouw van één
laag met een asymmetrisch zadeldak, dat aan de voorzijde hoger is en wordt beëin-
digt met een gootlijst. De nok loopt parallel aan de weg. Aan de achterzijde kan het dak
een knik hebben, waar het dak van de eigenlijke woning overgaat in het dak van een
uitbouw.
De gevelindeling is aan de representatieve voorzijde met staande ramen statiger dan
aan de meer informele zij- en achterkant. Dakkapellen en dakramen komen van ouds-
her weinig voor en zijn dus in het algemeen recente toevoegingen, die aan de achter-
zijde meer op hun plaats zijn dan aan de voorzijde.
Het kleur- en materiaalgebruik is terughoudend. Metselwerk is het hoofdmateriaal
voor de gevels, daken zijn voorzien van gebakken pannen en kozijnen en ramen zijn
van geschilderd hout. Stucwerk komt voor, maar dan vooral als afwerking van een hele
zij- of achtergevel en slechts bij uitzondering ter benadrukking van de architectuur. De
boerderijen hebben meestal een zorgvuldige detaillering. Boven de gevelopeningen
zijn gemetselde lateien standaard. Versieringen zoals kunstig bewerkte muurankers
en raamluiken zijn in het algemeen vooral in de voorgevel aan te treffen.
Metselwerkbanden ook kunnen doorlopen in de andere gevels. Opmerkelijk is de
plaatsing van de schoorstenen. Veel boerderijen hebben er twee, die een bekroning
vormen  van de topgevels.

Waarde en dynamiek
De boerderijen zijn waardevol voor het buitengebied en kenmerkend voor de agrari-
sche oorsprong van het landschap. Ze vormen een niet te onderschatten onderdeel
van het cultuurhistorisch erfgoed en bepalen samen met de openheid het beeld van
het buitengebied.
De dynamiek van de boerderijen is gemiddeld en beperkt zich vooral tot kleine wijzi-
gingen of het plaatsen van een nieuwe loods. Een aantal heeft de agrarische functie
verloren en wordt gebruikt als woonhuis. In deze gevallen kan het karakter onder druk
komen te staan, met name de erfinrichting en de eenvoud van de architectuur.

Beleidsinzet en beoordeling
De beleidsinzet voor de boerderijen is regulier en gericht op het in stand houden van
het agrarisch karakter van de gebouwen en erven. Nieuwe ontwikkelingen in land-
bouw moeten goed worden ingepast. De panden dienen niet uit de toon te vallen in het
weidse landschap, waarmee het welstandsoordeel onder meer in zal gaan op de lig-
ging op het erf, de individualiteit van de panden, zorgvuldige vormgeving van de een-
voudige architectuur en materiaal- en kleurgebruik dat niet contrasteert met de traditi-
onele bebouwing.

BOERDERIJEN
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Welstandscriteria
Voor de boerderijen gelden de volgende welstandscriteria:

Buitenruimte
• traditionele erfindeling en beplanting in principe handhaven
• bedrijfsgebouwen achter een lint niet opnemen in de traditionele

erfcompositie van de boerderij maar erachter plaatsen
• bedrijfsgebouwen in open landschap in principe opnemen in het

bestaande bebouwingscluster, eventueel begeleid door erfbeplanting
• buitenruimte rond bedrijfsgebouwen aan linten vormgeven als

overgang tussen het traditionele erf en het omringende landschap
• buitenruimte rond bedrijfsgebouwen vormgeven als onderdeel van het

erf

Ligging
• een heldere ordening van verschillende gebouwen en traditionele

erfbeplanting op het erf is belangrijk
• per erf of kavel is één hoofdmassa wenselijk
• hoofdgebouw met de voorgevel richten naar de belangrijkste weg
• rooilijnen van hoofdmassa's evenwijdig aan de sloten laten lopen
• bijgebouwen achter het hoofdgebouw plaatsen of deel uit laten maken

van de straatwand
• doorzichten behouden en waar mogelijk versterken

Massa
• panden zijn afwisselend en individueel
• de hoofdvorm van bedrijfsgebouwen in principe eenvoudig houden
• de plattegrond rechthoekig houden
• gebouwen opbouwen uit een onderbouw van één laag met een kap
• aan- en uitbouwen ondergeschikt houden aan het hoofdvolume 
• zijgevels voorzien van vensters

Architectonische uitwerking
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstem-

men op het hoofdvolume
• in het woondeel van het hoofdgebouw zijn verticale ramen gewenst
• vensters uitvoeren met stijlen en regels
• kozijnen, dakgoten, daklijsten, windveren en dergelijke zijn zorgvuldig

gedetailleerd
• een subtiel, maar duidelijk waarneembaar reliëf in de gevel door

middel van neggen, kozijnhout, onderdorpels, gootlijst etc, is gewenst
• bijgebouwen als hallen en schuren eenvoudiger maar net zo

zorgvuldig detailleren als de hoofdmassa

Materiaal- en kleurgebruik
• gevels bij voorkeur uitvoeren in bruine of rode baksteen, eventueel

gestuct
• hellende daken van het hoofdgebouw bij voorkeur voorzien van

keramische pannen of indien gewenst die van bijgebouwen van riet
• houtwerk schilderen: grote vlakken veelal in donkere groentinten, klei-

nere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals gebro-
ken wit danwel lichtgroen of lichtgeel

• plinten in terughoudende kleur of ander materiaal vormgeven
• een kleurgebruik dat niet sterk afwijkt van de belendende panden is

gewenst
• geen witte beton- of kalkzandsteen en geen spiegelend glas, kunststof

of aluminium kozijnen, vlakke plaatdeuren, rolluiken of plaatmaterialen
gebruiken

Object 1
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Beschrijving
Verspreid over het landschap staan de verschillende modellen schuren,
die kenmerkend zijn voor het agrarisch verleden van de streek. Het
meest bekend is de geteerde houten Zeeuwse schuur, maar ook bak-
stenen varianten van voor de tweede wereldoorlog zijn aanwezig.
Omdat deze schuren lang niet altijd op het erf van een boerderij staan
worden ze apart behandeld.
De boeren bedrijfsgebouwen zijn uitgevoerd in traditionele materialen,
waarbij de gevels houten schuren van oudsher zwart zijn geteerd, maar
geschilderde varianten komen voor. De gevels hebben een horizontaal
beschot en zijn relatief laag vergeleken bij de maat van het grote dak-
vlak, dat soms wolfseinden heeft en ook wel eens als schilddak of zelfs
als mansardekap te vinden is. Een recente ontwikkeling is het vervan-
gen van het rieten dak door plaatmateriaal.
De bakstenen schuren zijn vaak van recenter datum met hogere gevels
en een mansardedak. Deze daken zijn voorzien van pannen of ook van
plaatmateriaal.
Voor beide modellen geldt, dat ze een eenvoudige rechthoekige platte-
grond en vaak flinke afmetingen hebben. Aanbouwen hebben de schu-
ren nauwelijks, opbouwen al helemaal niet. De vrijstaande schuren
komen daarmee goed tot hun recht in het open landschap met akkers
en dijken. In de afgelopen tijd is een deel van de daken voorzien van
een nieuwe bedekking, waarbij onder meer is gekozen voor gevouwen
staalplaat en kunststof golfplaat. Hoewel dit voor het behoud van de cul-
tuurhistorische waarde niet gewenst is, hoeft dit niet altijd (in het geval
het gebouw ver van de openbare weg ligt) het beeld  te verstoren.

Waarde en dynamiek
De waarde van de Zeeuwse schuren is hoog, zowel cultuurhistorisch
als landschappelijk zijn het karakteristieke gebouwen.Vanwege de een-
voudige vormen en materialen zijn het gevoelige bouwwerken, die vra-
gen om een zorgvuldige behandeling.
De dynamiek van deze gebouwen is op zich laag, maar ingrepen heb-
ben al vlug grote gevolgen voor zowel het gebouw als voor het land-
schap. Veranderingen worden vooral verwacht in vernieuwing van
gevels of daken, waarbij het traditionele karakter makkelijk in de ver-
drukking komt.

Beleidsinzet en beoordeling
De beleidsinzet voor de schuren is regulier en gericht op het behoud
van deze kenmerkende elementen in het landschap, waarmee het wel-
standsoordeel onder meer in zal gaan op de ligging op het erf, de zorg-
vuldige vormgeving van de eenvoudige architectuur en traditioneel
materiaal- en kleurgebruik.

ZEEUWSE SCHUREN
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Welstandscriteria
Voor de Zeeuwse schuren gelden de volgende welstandscriteria:

Ligging
• Zeeuwse schuren vrij plaatsen op het erf of in het veld
• doorzichten behouden en waar mogelijk versterken
• de schuur staat bij voorkeur op één lijn met de woning

Massa
• de hoofdvorm is eenvoudig en in principe symmetrisch
• Zeeuwse schuren hebben een onderbouw van één laag met kap
• de plattegrond is rechthoekig en eenvoudig
• geen opbouwen of aanbouwen plaatsen

Architectonische uitwerking
• eenvoudig en zorgvuldig detailleren
• geleding van grote vlakken is niet wenselijk
• de horizontale lijn van de onderzijde van het dakvlak niet onderbreken

Materiaal- en kleurgebruik
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en heeft weinig accenten
• gevels voorzien van horizontaal aangebracht houten beschot met

indien gewenst een bakstenen plint of geheel metselen in baksteen
• houtwerk ‘teren’ of schilderen
• daken voorzien van riet danwel pannen of anders van plaatmateriaal in

een onopvallende kleurstelling

Object 2
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In dit hoofdstuk worden welstandscriteria gegeven voor de ambtelijke toets van veel
voorkomende kleine bouwplannen. In tegenstelling tot de eerder beschreven relatieve
welstandscriteria gaat het in deze paragraaf om vrijwel absolute, objectieve criteria die
de planindiener vooraf maximale duidelijkheid geven.

Lichtvergunningplichtige plannen die aan de criteria voor kleine bouwwerken voldoen
worden in principe niet aan de welstandscommissie voorgelegd maar beoordeeld door
een ambtenaar, die daartoe door burgemeester en wethouders is gemandateerd.
Alleen als een klein bouwplan niet aan de ambtelijke toetsingscriteria voldoet of wan-
neer er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de toepas-
baarheid van deze criteria, wordt het plan aan de  welstandscommissie voorgelegd.
De commissie maakt in dergelijke gevallen tevens gebruik van de gebiedsgerichte, de
objectgerichte en de algemene welstandscriteria. Van zo’n bijzondere situatie is in
ieder geval sprake bij de aangewezen monumenten en beeldbepalende panden
(waaronder boerderijen en Zeeuwse schuren).
Ambtelijke toetsingscriteria worden in ieder geval gegeven voor aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen, dakkapellen, kozijn- en/of gevelwijzigingen en erfaf-
scheidingen.
Per type bouwwerk wordt  korte beschrijving gegeven van wat precies wordt bedoeld
en waar de gemeente vanuit welstandsoogpunt naar streeft, een overzicht van het
bouwvergunningenregime voor het betreffende bouwwerk en de welstandscriteria
voor de ambtelijke toets. De opgenomen overzichten van het vergunningsvrije bouwen
van dergelijke bouwwerken zijn overgenomen uit het "Besluit bouwvergunningsvrije
en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken" (Staatsblad 2002, 410). Aan de hier
op genomen verkorte weergave van de wetsteksten kunnen geen rechten worden ont-
leend, wat inhoudt dat het besluit zelf zonodig moet worden geraadpleegd.

Voor- en achterkant
Bij de ambtelijke toetsingscriteria onderscheid gemaakt in de voor- en de achterkant
van een bouwwerk in het verlengde van de systematiek van het ‘Besluit bouwvergun-
ningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken’ (Besluit bouwvergunnings-
vrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, Staatsblad 2002, 410).

Onder voorkant wordt verstaan:
• de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een gebouw;
• de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die

zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het openbaar groen.

Onder achterkant wordt in dit verband verstaan:
• de achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde van een gebouw;
• de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die

zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen.

Het begrip ‘weg’ wordt nader verklaard in de Wegenverkeerswet. Bij het begrip ‘open-
baar groen’ moet worden uitgegaan van hetgeen daaronder in het normale spraakge-
bruik wordt verstaan, zoals publiek toegankelijke parken, plantsoenen en speelveld-
jes. ’Gekeerd naar de weg of het openbaar groen’ impliceert dat tussen het gebouw of
het erf en de weg of het openbaar groen een directe feitelijke relatie is. Die is er niet
wanneer zich tussen het gebouw of het erf en de weg of het openbaar groen andere
begrenzende elementen aanwezig zijn, zoals het erf van de buren, bos, (bij)gebouwen
of water. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij een sloot als scheidend element de zijkant
gekeerd naar de weg of het openbaar groen een achterkant wordt in plaats van een
voorkant.

HOOFDSTUK 6
Welstandscriteria kleine bouwwerken
(in welstandsplichtige gebieden)
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Beschrijving en uitgangspunten 
Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een
gevel van een gebouw. Het bestemmingsplan treedt bij de vergunningplichtige aan- en
uitbouwen in eerste instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en maximale
afmetingen. Aan- en uitbouwen worden in grote aantallen gerealiseerd. Als ze zicht-
baar zijn vanuit de openbare ruimte, zijn ze voor het straatbeeld zeer bepalend. De
voorkeur gaat daarom uit naar een aan- of uitbouw aan de achterkant (achtererf of zij-
erf als dit niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen). Om het straatbeeld te
respecteren en intact te houden dient er bij de aan- en uitbouwen aan de voorkant een
bufferzone aanwezig te zijn tussen gevel en straat.
De gemeente streeft in samenhangende gebieden naar een herhaling van gelijkvor-
mige exemplaren die passen bij het karakter van de straat en de gebouwen. Belangrijk
is dat de contour en het silhouet van het oorspronkelijke gebouw of bouwblok zicht-
baar blijven en dat de aan- of uitbouw qua uitstraling en volume ondergeschikt is aan
het oorspronkelijke gebouw. Ten behoeve van de aanbouw dient de overgang
naar/scheiding tussen de naastliggende hoofdbebouwing met aanbouw gelijkvormig
en duidelijk aangegeven te worden (bijvoorbeeld door een gemetselde muurdam). Bij
hoekaanbouwen dienen de gevels van de achter- en zijaanbouw gelijk te lopen,
waardoor een aaneensluitende hoekoplossing ontstaat.
Aan- of uitbouwen aan de voorgevel, zoals erkers, en aan- en uitbouwen die
contrasteren met het hoofdgebouw zullen altijd aan de welstandscommissie worden
voorgelegd.

Standaardplan
Een aan- of uitbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder als
zodanig door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan. Informatie over de
standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente.

AAN- EN UITBOUWEN



105

Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen aan de voorkant 
Een aan- of uitbouw aan de voorkant is niet in strijd met redelijke eisen van welstand
als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een aan- of uitbouw
niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede
twijfel aan het van toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag
voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een
beschermd monument of beeldbepalend pand zal altijd de welstandscommissie om
advies worden gevraagd. Hetzelfde geldt voor een aan- of uitbouw aan de voorgevel,
aangezien deze altijd van grote invloed is op het straatbeeld. Onderstaande criteria
gelden dus voor een aan- of uitbouw aan een zijgevel die grenst aan de openbare
weg of openbaar groen.

algemeen
• de aan- of uitbouw voldoet aan de gebiedsgerichte welstandscriteria van het gebied

waar deze geplaatst gaat worden
• de aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw
• geen secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld aan een bestaande aan- of uitbouw)

plaatsing en aantal
• geen aan- of uitbouw aan de voorgevel (voor advies naar de welstandscommissie) 
• afstand van de aan- of uitbouw aan de zijgevel tot voorgevellijn minimaal 3.00 m.
• de aan- of uitbouw aan de voorgevel mag de zijgevellijn niet overschrijden, geen

hoekaanbouw
• de achtergevel van de aan- of uitbouw aan de zijgevel dient bij voorkeur niet gelijk te

lopen met de achtergevellijn van hoofdgebouw, maar juist te verspringen
• afstand van de aan- of uitbouw aan zijgevel tot zijerfgrens minimaal 2.00 m.
• er is geen andere aan- of uitbouw aan de betreffende gevel aanwezig 

maatvoering
• hoogte niet hoger dan eerste bouwlaag / vloer 1ste verdieping van hoofdgebouw
• breedte maximaal 75% van de breedte van de oorspronkelijke zijgevel
• diepte maximaal 3.00 m. gemeten vanaf oorspronkelijke gevel
• oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van het oorspronkelijk zijerf is bebouwd

vormgeving
• vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond en plat afgedekt 
• gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw
• indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van

hoofdgebouw
• geen overmaat aan detaillering, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten

materiaal en kleur
• materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, kozijnen

en profielen hoofdgebouw
• bij tussenwoningen een eenvormige en ondergeschikte overgang door bijvoorbeeld

gemetselde muur op erfgrens (muurdam) of m.b.v. scheidende penant 

Kleine plannen 1
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Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen aan de achterkant
Een aan- of uitbouw aan de achterkant is niet in strijd met redelijke eisen van
welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een aan- of
uitbouw niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of
gerede twijfel aan het van toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan de bouw-
aanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van
een beschermd monument of beeldbepalend pand zal altijd de welstandscommissie
om advies worden gevraagd.

algemeen
• de aan- of uitbouw voldoet aan de gebiedsgerichte welstandscriteria van het gebied

waar deze geplaatst gaat worden
• de aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw
• geen secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld aan bestaande aan- of uitbouw)

plaatsing en aantal
• afstand van de aan- of uitbouw aan de zijgevel tot voorgevellijn minimaal 3.00 m.
• aan- of uitbouw aan de achtergevel mag de zijgevellijn niet overschrijden, tenzij er

sprake is van een hoekaanbouw (geen hoekaanbouw als zijerf grenst aan weg of
openbaar groen)

• bij een hoekaanbouw dient de achter- en zijaanbouw op elkaar aan te sluiten
• er is geen andere aan- of uitbouw aan de betreffende gevel aanwezig

maatvoering
• hoogte in ieder geval niet hoger dan eerste bouwlaag / vloer 1ste verdieping van

hoofdgebouw
• breedte maximaal 100% van de breedte oorspronkelijke achter- of zijgevel van

hoofdgebouw
• diepte maximaal 3.00 m. gemeten vanaf oorspronkelijke gevel
• oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van het oorspronkelijk achter- of zijerf is

bebouwd

vormgeving
• vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond
• plat afgedekt of desgewenst een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -helling

en nokrichting
• geen doorgetrokken dakvlak van hoofdgebouw over aan- of uitbouw
• gevelgeleding afstemmen op de gevelgeleding van hoofdgebouw
• indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van

hoofdgebouw
• geen overmaat aan detaillering, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten

materiaal en kleur
• materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, kozijnen

en profielen hoofdgebouw
• bij tussenwoningen een eenvormige en ondergeschikte overgang door bijvoorbeeld

gemetselde muur op erfgrens (muurdam) of m.b.v. scheidende penant

Kleine plannen 1



107



108

BIJGEBOUWEN EN OVERKAPPINGEN

Beschrijving en uitgangspunten
Een bijgebouw of overkapping is een grondgebonden gebouw van één bouwlaag. Een
bijgebouw staat los op het erf van het hoofdgebouw en is meestal bedoeld als schuur,
tuinhuis, of garage. De overkapping staat los op het erf of tegen het hoofdgebouw aan
en is meestal bedoeld als carport of luifel boven een deur of raampartij. Het bestem-
mingsplan treedt in eerste instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en maxi-
male afmetingen. Als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, zijn ze voor het
straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat daarom uit naar een bijgebouw of over-
kapping aan de achterkant (achtererf of zijerf als deze niet gekeerd is naar de weg of
het openbaar groen).
De gemeente streeft in principe naar een bescheiden uiterlijk van de bijgebouwen en
overkappingen: materialen en kleuren van gevels en dakvlakken afgestemd op die van
het hoofdgebouw, eenvoudige kapvorm en geen onnodig grote dakoverstekken of ver-
sieringen. Bijgebouwen moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt zijn aan het
oorspronkelijke hoofdgebouw en afgestemd worden op het karakter van het hoofdge-
bouw of de erfinrichting. Een belangrijk kenmerk van een overkapping is de trans-
parantie. Overkappingen mogen niet met wanden worden dicht gezet.
Bijgebouwen of overkappingen die contrasteren met het hoofdgebouw zullen altijd
aan de welstandscommissie worden voorgelegd.

Standaardplan
Een bijgebouw of overkapping voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand
als dit identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat
eerder als zodanig door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan.
Informatie over de standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht van de gemeente.
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Kleine plannen 2

Welstandscriteria voor bijgebouwen en overkappingen aan de voorkant
Een bijgebouw of overkapping aan de voorkant is niet in strijd met redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een
bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van toepassing zijn van de
sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie
worden voorgelegd. In geval van een beschermd monument of beeldbepalend pand
zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd. Hetzelfde geldt voor
een bijgebouw of overkapping op het voorerf, aangezien deze altijd van grote invloed
is op het straatbeeld. Onderstaande criteria gelden dus voor een aan- of uitbouw aan
een zijgevel die grenst aan de openbare weg of openbaar groen.

algemeen
• bijgebouw of overkapping voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van

het gebied waar deze geplaatst gaat worden 
• geen overkapping aan een reeds bestaande aan- , uitbouw of bijgebouw

plaatsing en aantal
• afstand tot voorgevellijn minimaal 3.00 m.
• afstand tot erfgrens minimaal 0.50 m. (achter erfafscheiding) tenzij bijgebouw wat

betreft materialisering is geïntegreerd in erfafscheiding
• afstand tot gevels minimaal 2.00 m. voor bijgebouwen 
• niet meer dan twee bijgebouwen en/of overkappingen op het gehele erf 

maatvoering
• hoogte maximaal 3.00 m. gemeten vanaf het aansluitend terrein 
• oppervlakte maximaal 7 m2 voor een bijgebouw en 14 m2 voor een overkapping tot

in totaal maximaal 50% van het oorspronkelijk achter- en zijerf is bebouwd

vormgeving
• vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekig plattegrond en plat afgedekt
• overkapping met maximaal twee zijden tegen gevels hoofdgebouw en minimaal aan

twee zijden open.
• gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw
• indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van

hoofdgebouw
• geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamen-

ten

materiaal en kleur
• materiaal en kleur gevels, kozijnen en profielen gelijk aan het hoofdgebouw of

afgestemd op tuinkarakter (metselwerk of hout). Geen golfplaat, betonplaten of dam-
wandprofielen.

• bij integratie met erfafscheiding materiaal en kleurgebruik gelijk aan erfafscheiding
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Kleine plannen 2

Welstandscriteria voor bijgebouwen en overkappingen aan de achterkant
Een bijgebouw of overkapping aan de achterkant is niet in strijd met redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een
bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van toepassing zijn van de
sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie
worden voorgelegd. In geval van een beschermd monument of beeldbepalend pand
zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.

algemeen
• bijgebouw of overkapping voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van

het gebied waar deze geplaatst gaat worden 
• geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld aan een reeds bestaande aan- , uitbouw

of bijgebouw)

plaatsing en aantal
• afstand tot voorgevellijn minimaal 3.00 m.
• afstand tot erfgrens minimaal 0.50 m. (achter erfafscheiding) tenzij bijgebouw wat

betreft materialisering is geïntegreerd in erfafscheiding (bijvoorbeeld beide
metselwerk)

• afstand tot gevels minimaal 2.00 m. voor bijgebouwen
• niet meer dan twee bijgebouwen en overkappingen op het gehele erf 

maatvoering
• hoogte maximaal 3.00 m. gemeten vanaf het aansluitend terrein als het gebouw plat

wordt afgedekt
• bij toepassing van kap goothoogte maximaal 2.70 m. en nokhoogte maximaal 4.50

m. gemeten vanaf het aansluitend terrein
• oppervlakte maximaal 30 m2 tot in totaal maximaal 50% van het oorspronkelijk ach-

ter- of zijerf is bebouwd

vormgeving
• vormgegeven als één bouwlaag met een rechthoekig plattegrond 
• overkapping met maximaal twee zijden tegen gevels hoofdgebouw en minimaal aan

twee zijden open.
• plat afgedekt of desgewenst een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -helling

en nokrichting
• gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw
• indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van

hoofdgebouw
• geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamen-

ten

materiaal en kleur
• materiaal en kleur gevels, kozijnen en profielen gelijk aan het hoofdgebouw of

afgestemd op tuinkarakter (metselwerk of hout). Geen golfplaat, betonplaten of dam-
wandprofielen
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DAKKAPELLEN

Beschrijving en uitgangspunten 
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te
verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen zijn, als ze
zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer bepalend. De voor-
keur gaat daarom naar een dakkapel aan de achterkant (op het achter- of zijdakvlak
als het zijerf of- gevel niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen)
Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaat-
sen van een dakkapel mag dus niet ten koste gaan van de karakteristiek van de kap-
vorm. Daarom mag een dakkapel nooit domineren in het silhouet van het dak en moet
de noklijn van het dak, afhankelijk van straatprofiel, vanaf de weg zichtbaar blijven.
Bovendien moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij meerdere dak-
kapellen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling van uni-
forme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. Herhaling
binnen een blok (van dezelfde architectuur/bouwstijl) kan rust en samenhang bren-
gen.
In plaats van een dakkapel kunnen ook dakramen worden aangebracht. Deze zijn min-
der dominant in het straatbeeld. Ook voor dakramen geldt het streven naar herhaling
van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn.

Standaardplan
Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze identiek
is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder als zoda-
nig door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan. Informatie over stan-
daardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeen-
te.
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Kleine plannen 3

Welstandscriteria voor dakkapellen aan de voorkant
Een dakkapel aan de voorkant is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als
aan onderstaande welstandscriteria wordt voldaan. Voldoet een dakkapel niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan
het van toepassing zijn van de criteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd monument of
beeldbepalend pand zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.

algemeen
• een dakkapel voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied

waar deze geplaatst gaat worden
• de dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het betreffende

dakvlak van het bouwblok
• de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw 
• geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw

plaatsing en aantal
• bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op

horizontale lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt 
• bij individuele hoofdgebouw gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan geleding

voorgevel 
• minimaal 1.00 m. dakvlak boven, 0.50 m. onder en 0.50 m. ter weerszijden van de

dakkapel (afstand in aanzicht gemeten tot zijkant aan de bovenzijde van de
dakkapel)

• niet meer dan één dakkapel per woning op het betreffende dakvlak 

maatvoering
• hoogte maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het

dakvlak met een maximum van 1.30 m. gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde
boeiboord of daktrim

• breedte in totaal maximaal 40% van de breedte van het dakvlak met een maximum
van 3.00 m. gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of eindgevels
gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel

vormgeving
• plat afgedekt 
• gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw
• indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van

hoofdgebouw
• geen overmaat aan detaillering, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten

materiaal en kleur
• materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, kozijnen

en profielen hoofdgebouw 
• beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak, eventueel alleen in onderge-

schikte mate tussen de glasvlakken
• zijwanden dakkapel in donkere kleur, wit of afgewerkt in kleur van het dakvlak.
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Kleine plannen 3

Welstandscriteria voor dakkapellen aan de achterkant
Een dakkapel aan de achterkant is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als
aan onderstaande welstandscriteria wordt voldaan. Voldoet een dakkapel niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan
het van toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor
advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd
monument of beeldbepalend pand zal altijd de welstandscommissie om advies
worden gevraagd.

algemeen
• dakkapellen aan de achterkant voldoen aan het gebiedsgerichte beoordelingskader

van het gebied waar deze geplaatst gaat worden
• de dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het betreffende

dakvlak van het bouwblok 
• de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw 

plaatsing en aantal
• bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op

horizontale lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt 
• bij een individuele pand gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan geleding achtergevel 
• minimaal 0.50 m. dakvlak boven, onder en ter weerszijden van de dakkapel, afstand

tot zijkant gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel
• bij meerdere dakkapellen/dakramen een tussenruimte van minimaal 1.00 m.
• niet meer dan twee dakkapellen per woning op het betreffende dakvlak

maatvoering
• hoogte maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het

dakvlak met een maximum van 1.65 m. gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde
boeiboord of dak-trim

• breedte in totaal maximaal 65% van de breedte van het dakvlak met een maximum
van 4.00 m. gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of eindgevels
gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel

vormgeving
• plat afgedekt of, bij een dakhelling groter dan 45° desgewenst een aangekapte

dakkapel met een minimale dakhelling van 25°
• gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw
• indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van

hoofdgebouw
• geen overmaat aan detaillering, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten

materiaal en kleur
• materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, kozijnen

en profielen hoofdgebouw 
• materiaal- en kleurgebruik van kap bij aangekapte dakkapel gelijk aan hoofdgebouw
• voorvlak grotendeels gevuld met glas, beperkte toepassing van dichte panelen
• zijwanden dakkapel in donkere kleur, wit of afgewerkt in kleur van het dakvlak.
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GEVELWIJZIGINGEN

Beschrijving en uitgangspunten
Van een gevelwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen van een kozijn,
kozijninvulling, luik of gevelpaneel of bij het verplaatsen van metselwerk. Omdat de
opbouw en indeling van de gevel een belangrijk onderdeel is van de architectonische
vormgeving van het gebouw en/of de straatwand moeten ook de gevelwijzigingen
zorgvuldig worden ingepast. In principe mag de samenhang en de ritmiek in straat-
wanden niet worden verstoord door incidentele kozijn- of gevelwijzigingen. Met name
een kozijn- of gevelwijziging in de voorgevel of zijgevel als deze gekeerd is naar de
weg of het openbaar groen vraagt om een zorgvuldige vormgeving. Een kozijn- of
gevelwijziging moet passen bij het karakter van het hoofdgebouw en de karakteristiek
van de omgeving. Een naoorlogse woning vraagt bijvoorbeeld om andere vormgeving
dan een historisch pand uit de 19de eeuw.
Het uitgangspunt van de sneltoetscriteria is dat de oorspronkelijke of originele vorm-
geving in elk geval niet strijdig is met redelijke eisen van welstand. Belangrijke te hand-
haven kenmerken daarbij zijn de maatvoering van de negge en profilering van het
kozijn en het raamhout. De materialisering en (mate aan) detaillering is voornamelijk
afhankelijk van het gebiedsgerichte beoordelingskader.
Wijzigingen in de gevel die contrasteren met het hoofdgebouw of de directe omgeving
zullen altijd aan de welstandscommissie voorgelegd.

Standaardplan
Een gevelwijziging voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder als
zodanig door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan. Informatie over
standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente.



117

Kleine plannen 4

Welstandscriteria voor gevelwijzigingen
Een gevelwijziging is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een gevelwijziging niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan
het van toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor
advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd
monument of beeldbepalend pand zal altijd de welstandscommissie om advies
worden gevraagd.
Wijzigingen aan de voorgevel of zijgevel gekeerd naar de weg of openbaar groen zijn
van grote invloed op het straatbeeld en zullen dan ook altijd aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.

algemeen
• de gevelwijziging voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied

waar de verandering of wijziging betrekking op heeft

maatvoering
• oorspronkelijke maatvoering kozijn behouden 
• diepte van negge en profielafmetingen afstemmen op bestaande situatie

vormgeving
• gevelwijziging blijft in overeenstemming met de architectuur van de oorspronkelijke

gevel en de hoofdindeling komt overeen met de oorspronkelijke indeling
• een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding

van de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven
• samenhang en ritmiek van de straatwand worden niet verstoord
• eventuele roedeverdeling alleen met authentieke roedes en niet door op de ruit

bevestigde imitatieroedes
• gevelopeningen niet blinderen met panelen of schilderwerk
• lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen en/of rollagen in originele staat of in

ieder geval in overeenstemming met op de vormentaal van andere in de gevel
voorkomende lateien, onderdorpels en/of raamlijsten

materiaal en kleur
• materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige materialen en

kleuren van het hoofdgebouw
• geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik
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ERFAFSCHEIDINGEN

Beschrijving en uitgangspunten
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een buur-
erf of van de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet in de eerste plaats
door beide kanten worden gewaardeerd. Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn
van grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommeli-
ge indruk door een te grote verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen.
Vooral in nieuwbouwwijken is dit een belangrijk punt, omdat het groen hier de eerste
jaren nog niet volgroeid is.
Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van de omgeving. Het buitengebied
vraagt bijvoorbeeld om andere erfafscheidingen dan de woongebieden.
Erfafscheidingen moeten op een zorgvuldige en professionele manier worden
geplaatst en moeten worden gemaakt van duurzame materialen. Een lange, gesloten,
slecht onderhouden schutting wekt bij velen het gevoel op van verloedering en socia-
le onveiligheid. Begroeide hekwerken en beplantingen hebben een open en vriende-
lijke uitstraling.

Standaardplan
Een erfafscheiding voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder als
zodanig door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan. Informatie over
standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente.
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Kleine plannen 5

Welstandscriteria voor erfafscheidingen
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding is niet in strijd met redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een erf-
of perceelafscheiding niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van toepassing zijn van de
sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie
worden voorgelegd. In geval van een beschermd monument of beeldbepalend pand
zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.

algemeen
• de erf- of perceelafscheiding voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van

het gebied waar de erf- perceelafscheiding geplaatst gaat worden

maatvoering:
• hoogte maximaal 1.00 m.als erfafscheiding wordt geplaatst tot 3.00 m. achter de

voorgevellijn 
• hoogte maximaal 2.00 m.als erfafscheiding wordt geplaatst op meer dan 3.00 m.

achter de voorgevellijn 

vormgeving
• haag-planten zoals liguster, buxus of haagbeuken of ander natuurlijk materiaal en

anders bij voorkeur volledig te begroeien gazen hekwerken
• rechte vormgeving
• vormgeving afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel (tenzij deze niet vol-

doet aan de hier genoemde sneltoetscriteria voor erf- en perceelafscheidingen)

materiaal en kleur 
• een lage rand metselwerk conform het hoofdgebouw met daarboven metalen spijlen

in donkere kleur
• houtwerk om en om aangebracht met tenminste 30% gelijkmatig verdeelde

openingen in het geval de erfafscheiding is geplaatst op tenminste 3.00m. achter de
voorgevellijn en niet gekeerd naar de weg of openbaar groen

• kleur en materiaal aansluitend op erfafscheiding van naburig perceel (tenzij deze niet
voldoet aan de hier genoemde sneltoetscriteria voor erf- en perceelafscheidingen)

• geen toepassing van beton, kunststof, staal, golfplaat, damwandprofielen, rietmatten
of vlechtschermen

• geen contrasterende kleuren
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RECLAMES

Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. In
gebieden met commerciële functies zijn reclames op zijn plaats, hoewel daar een kri-
tische grens aan verbonden is. In andere gebieden dienen ze beperkt te blijven.
Voor het plaatsen van een op de grond staande reclamezuil is een lichte bouwver-
gunning vereist. Voor de overige reclame binnen de bebouwde kom moet een vergun-
ning worden aangevraagd in het kader van de gemeentelijke APV. Een welstandsbe-
oordeling maakt deel uit van deze vergunningprocedure. In geval van een beschermd
monument of beeldbepalend pand zal altijd de welstandscommissie om advies wor-
den gevraagd.
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Kleine plannen 6

Welstandscriteria voor reclame-uitingen
Een reclame-uiting voldoet ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande criteria wordt voldaan:

maat en plaats voor reclame aan een gevel
• geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectie-

velijk worden verkocht
• maximaal één reclame-uiting tegen de gevel en één reclame-uiting loodrecht op de

gevel
• plaatsing loodrecht op of evenwijdig aan en tegen de gevel
• geen reclame die het uitzicht op de openbare ruimte of het open landschap ernstig

belemmert
• reclame is niet hoger dan 0.50 m en moet qua afmeting passen binnen de contouren

van het gebouw
• horizontale reclames zijn maximaal tweederde van de gevelbreedte
• loodrecht op de gevel staande reclames mogen het zicht op andere panden, gezien

in de langsrichting van de weg, niet belemmeren
• loodrecht op de gevel staande reclame steekt niet meer dan 0,80 m uit de gevel

maat en plaats voor reclame op het erf
• geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectie-

velijk worden verkocht
• maximaal één reclame-uiting per erf
• plaatsing bij de entree van het erf of op een parkeerplaats
• geen reclame die het uitzicht op de openbare ruimte of het open landschap ernstig

belemmert  

architectonische uitwerking
• reclame is als zelfstandig element vormgeven met vorm, maatvoering, detailleringen

en kleur afgestemd op de oorspronkelijke gevel
• reclame laat de aanwezige samenhangende ritmiek ongemoeid
• grote reclame dient een architectonisch onderdeel te vormen van de totale composi-

tie van de gevel
• geen mechanisch bewegende delen, lichtcouranten, lichtobjecten of lichtreclame,

daglichtreflecterende reclame

aanvullende criteria
• deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria in het gebiedsgerichte

beoordelingskader
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DAKRAMEN

Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid
Met dakramen worden de zogenaamde inlegvensters bedoeld. Dit zijn ramen die in
het dakvlak worden gelegd en verder de vorm van het dak niet beïnvloeden. Ook is er
geen sprake van toename van het volume van de kapverdieping. Zij dienen enkel  om
extra daglicht binnen te kunnen laten vallen.
Een dakraam wordt aangebracht in het dakvlak en is niet dominant in het straatbeeld.
Het plaatsen van een dakraam mag nooit ten koste gaan van de karakteristiek van het
schuine dak. Bij meerdere dakramen in één doorgaand dak streeft de gemeente naar
een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een
horizontale lijn. In geval van een beschermd monument of beeldbepalend pand zal
altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.

Standaardplan
Een dakraam voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze identiek is
aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder als zodanig
door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan. Informatie over stan-
daardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.
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Kleine plannen 7

Welstandscriteria voor dakramen
Een dakraam voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande criteria wordt voldaan:

maat en plaats
• een dakraam wordt bij voorkeur aangebracht in het achterdakvlak
• de plaatsing is recht boven bestaande gevelopeningen
• niet meerdere dakramen boven elkaar
• bij meerdere dakramen naast elkaar dezelfde hoogte aanhouden
• aan de onderzijde van het dakraam moet er minimaal 1 meter dakvlak overblijven
• aan de bovenzijde van het dakraam moet er minimaal 0,5 meter dakvlak overblijven
• aan de beide zijkanten van het dakraam moeten er minimaal 0,75 meter dakvlak

overblijven

aanvullende criteria
• deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria in het gebiedsgerichte

beoordelingskader.
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DAKOPBOUWEN

Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid
In sommige gevallen is door de geringe hoogte van de kapverdieping het plaatsen van
een dakkapel niet mogelijk omdat de stahoogte onder de dakkapel te gering zou zijn.
In dit geval kan één van beide dakvlakken worden verlengd zodat er ter plaatse van de
dakopbouw een nieuwe (hogere) nokhoogte wordt geïntroduceerd. Een dakopbouw is
nooit vergunningsvrij.
Hoewel een dergelijke oplossing in het algemeen geen bijdrage levert aan een posi-
tieve ruimtelijke ontwikkeling biedt het wel soelaas bij ruimtegebrek. Dergelijke dakop-
bouwen zijn aanvaardbaar met inachtneming van de ambtelijke toetsingscriteria voor
een dakopbouw. Alle overige vormen van opbouwen van daken alsmede dakopbou-
wen aan een monument of beeldbepalend pand vallen buiten deze richtlijn en zijn
regulier vergunningplichtig.

Standaardplan
Een dakopbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze iden-
tiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder als
zodanig door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan. Informatie over
standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente.
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Kleine plannen 8

Ambtelijke toetsingscriteria voor een dakopbouw
Als er geen standaardplan is, voldoet een dakopbouw op het achterdakvlak in ieder
geval aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:

maat en plaats
• per dakvlak of gevelbreedte is slechts één dakopbouw toegestaan
• de verhoging bedraagt loodrecht gemeten tussen bestaande goot- en nokhoogte niet

meer dan 30% van de oorspronkelijke kaphoogte met een maximum van 80 cm
• aan de onderzijde van de dakopbouw moet minimaal 1 meter dakvlak overblijven
• de opbouw wordt geplaatst tussen bestaande schoorstenen of woningscheidende

wanden of waar een eindwoning betreft tot aan de zijgevel
• waar geen gebruik gemaakt wordt van de volledige gevelbreedte geldt een minimale

afstand tot de woningscheidende wand of de eindgevel van 0,50 meter
• de afstand van een dakopbouw tot een hoek- of kilkeper bedraagt minimaal 1 meter

architectonische uitwerking
• materiaal- en kleurgebruik sluiten aan bij de rest van het pand
• maatverhoudingen zijn gerelateerd aan de vensters in de gevel
• verticalen in de dakkapel lijnen aan de verticalen in de onderbouw
• zijwangen ondoorzichtig
• zijwangen en constructie in gedekte kleur
• geen blinde panelen tussen dakvlak en ramen van de dakkapel

aanvullende criteria
• deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria in het gebiedsgerichte

beoordelingskader
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ROLHEKKEN, LUIKEN EN ROLLUIKEN

Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid
Om ook buiten de openingstijden van de winkels een aanvaardbaar beeld van de
beganegrondpuien te bewerkstelligen is er beleid ontwikkeld ten aanzien van rolhek-
ken, luiken en rolluiken. In geval van een beschermd monument of beeldbepalend
pand zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.

Standaardplan
Een rolhek, luik en rolluik voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als
deze identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eer-
der als zodanig door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan. Informatie
over standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Vergunningen en Handhaving
van de gemeente.
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Kleine plannen 9

Welstandscriteria voor een rolhek, luik of rolluik bij andere gebouwen
dan woningen en woongebouwen
Als er geen standaardplan is, voldoet een rolhek, luik of rolluik in ieder geval aan
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:

maat en plaats
• gesloten rolhekken, luiken of rolluiken aan de straatzijde zijn niet toegestaan
• de constructie van het rolhek, luik of rolluik dient binnen het venstervlak en indien

mogelijk achter het glas te worden aangebracht

architectonische uitwerking
• rolhekken, luiken of rolluiken dienen voor tenminste 70% open te zijn en een

terughoudende kleur te hebben
• bij voorkeur verticaal beweegbare rolhekken, luiken of rolluiken

aanvullende criteria
• deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria in het gebiedsgerichte

beoordelingskader
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ANTENNES

Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid
In het Besluit Bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige
bouwwerken wordt onderscheid gemaakt tussen:

• antenne-installaties: een installatie voor mobiele telecommunicatie,
bestaande uit antenne(s), antennedrager, bedrading en apparatuur- of
techniekkast(en) met bijbehorende bevestigingsconstructie

• antenne-installaties voor de C2000-infrastructuur: een antenne-installa-
tie met bijbehorend opstelpunt ten behoeve van de C2000-infrastruc-
tuur voor de mobiele communicatie door hulpverleners

• overige antennes: de schotel- of staafantennes voor het zenden of ont-
vangen van signalen ten behoeve van particulier, hobbymatig of
bedrijfsmatig gebruik, ter uitoefening van het recht op vrijheid van
meningsuiting als bedoeld in artikel 10 van het Verdrag van Rome.

In grote lijnen zijn antenne-installaties tot een hoogte van 5 meter ver-
gunningsvrij (de precieze voorwaarden zijn opgenomen in de tekst
onder ‘bouwvergunningregime’). De rijksoverheid heeft daarbij, in het
kader van het Nationaal Antennebeleid, een convenant gesloten met de
aanbieders van mobiele telefonie waarin gedragsregels zijn vastgelegd
waarbinnen deze vergunningsvrijheid in goede banen wordt geleid. De
gedragsregels gelden met name voor de twee eerstgenoemde catego-
rieën antenne-installaties.
Eén van de gedragsregels betreft de visuele inpasbaarheid van anten-
ne-installaties. De gemeente kan, binnen het vergunningsvrije regime
van antenne-installaties, in bijzondere gevallen objectieve eisen stellen
ten aanzien van de kleur van de techniekkast, van het zichtbare deel
van de bekabeling en kabelgoten en van gevelantennes. Op deze
manier kunnen gemeenten ervoor zorgen dat de aanbieders van
mobiele telecommunicatie bij het plaatsen van een vergunningsvrije
antenne-installatie voldoende rekening houden met het lokale straat- en
landschapsbeeld. Dergelijke eisen kunnen worden opgenomen in de
welstandsnota en moeten schriftelijk worden medegedeeld aan de aan-
bieders.
Terneuzen heeft naast criteria voor deze vergunningsvrije installaties
welstandscriteria opgenomen voor alle antenneinstallaties en overige
antennes waarvoor een lichte bouwvergunning moet worden aange-
vraagd. Voldoet de aanvraag aan deze criteria dan kan een gemanda-
teerde ambtenaar het positieve welstandsoordeel geven. Voldoet de
aanvraag niet aan deze criteria of is er sprake van een bijzondere situ-
atie waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van deze criteria, dan
wordt de aanvraag aan de welstandscommissie voorgelegd, die bij de
beoordeling tevens gebruik maakt van de gebiedsgerichte, de object-
gerichte en de algemene welstandscriteria. Van zo’n bijzondere situatie
is in ieder geval sprake bij de aangewezen monumenten en beeldbepa-
lende panden.
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Kleine plannen 10

Ambtelijke toetsingscriteria voor een antenneinstallatie
Als er geen standaardplan is, voldoet een antenneinstallatie in ieder
geval aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria
wordt voldaan:

plaats
• bevestigd aan de achterkant van een woning
• op het platte dak van gestapelde woningbouw
• aangebracht op of aan het balkon van gestapelde woningbouw binnen

het verticale en horizontale vlak van dat balkon en niet aan het kozijn
• niet meer dan één antenne op of aan een woning of pand

maat
• hoogte van een spriet- of staafantenne bij plaatsing op het erf niet

meer dan 5.00 meter en van een schotelantenne niet meer dan 3.00
meter gemeten vanaf de voet van de drager van de antenne

• een spriet- of staafantenne komt niet meer dan 5.00 boven de
goothoogte uit bij plaatsing aan de gevel

• doorsnede schotel niet meer dan 2.00 meter

architectonische uitwerking
• de hoofdvorm van de installatie is eenvoudig en ondergeschikt aan het

gebouw waaraan of het  erf waarop de antenne is geplaatst
• antenne en bijbehorende voorzieningen zoals techniekkasten vormge-

ven als één geheel (of voorzieningen uit het zicht plaatsen)
• indien de antenne zichtbaar is vanaf de weg of het openbaar groen

dient deze zo min mogelijk op te vallen qua vormgeving
• de detaillering is eenvoudig en zorgvuldig
• bedrading in of strak tegen de antennedrager monteren
• geen tuidraden boven goothoogte

materiaal en kleur
• het materiaal- en kleurgebruik van de mast met bijbehorend hekwerk,

gebouwtje of techniekkast zijn terughoudend en aangepast aan de
omgeving zoals omschreven in het gebiedsgericht beleid

aanvullende criteria
• deze voldoet aan de eventuele aanvullende criteria in het

gebiedsgerichte beoordelingskader, wat in het bijzonder geldt voor
gebouwen behorende bij de installatie
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De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere (her)ontwikkelingsprojec-
ten 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
Het opstellen van welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten kan voortaan
een vast onderdeel van de stedenbouwkundige planvoorbereiding worden. De criteria
worden in overleg met de welstandscommissie opgesteld door of onder regie van de
stedenbouwkundige.
De gemeenteraad stelt de welstandscriteria vervolgens vast ter aanvulling op de wel-
standsnota. De gemeenteraad kan dit delegeren aan de raadscommissie ‘omgeving’.
Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de inspraak wordt gekop-
peld aan de reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige planvoorbereiding.
De welstandscriteria moeten zijn vastgesteld voordat de planvorming van de concrete
bouwplannen start en worden bekend gemaakt aan alle potentiële opdrachtgevers in
het gebied.

HOOFDSTUK 7
Welstandscriteria (her)ontwikkelingspro-
jecten
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Excessen bij vergunningsvrije bouwwerken
Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd moe-
ten aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens artikel 19 Ww kunnen burge-
meester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd
is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen.
Volgens datzelfde wetsartikel moeten de criteria hiervoor in de welstandsnota zijn
opgenomen. Deze ‘excessenregeling’ is niet bedoeld om de plaatsing van het bouw-
werk tegen te gaan, maar excessen vanuit welstand te voorkomen. Omdat voorkomen
beter is dan genezen wordt in geval van twijfel geadviseerd vooraf advies aan te vra-
gen.

Excessen in gebieden met enkel repressief welstandstoezicht
Ook bouwwerken in gebieden met enkel repressief welstandstoezicht (al dan niet ver-
gunningsplichtig) kunnen in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen  van wel-
stand. 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’ aan-
schrijven om die strijdigheid op te heffen. Volgens datzelfde wetsartikel moeten de cri-
teria hiervoor in de welstandsnota zijn opgenomen. Deze ‘excessenregeling’ is niet
bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk tegen te gaan, maar excessen vanuit wel-
stand te voorkomen. Omdat voorkomen beter is dan genezen wordt in geval van twij-
fel geadviseerd vooraf advies aan te vragen.

Criteria bij excessen
De gemeente hanteert bij het toepassen van deze excessenregeling voor zowel ver-
gunningsvrije bouwwerken als bouwwerken in gebieden met enkel repressief wel-
standstoezicht 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 gebieds-

gerichte welstandscriteria).

Vergunningsvrije bouwwerken die voldoen aan de welstandscriteria voor veel voorko-
mende kleine bouwplannen zijn in elk geval niet in strijd met redelijke eisen van wel-
stand.

HOOFDSTUK 8
Welstandscriteria bij excessen
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ARTIKEL B
Overgangsbepaling

Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling of toestemming
anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze beleidsregels
van kracht worden en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt,
zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals deze
luidden vóór de vaststelling van de onderhavige beleidsregels, tenzij de
aanvrager de wens te kennen geeft dat de onderhavige beleidsregels
worden toegepast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente
Terneuzen, d.d. januari 2005
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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 voor
zover 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

Alzijdig naar alle kanten, rondom

Band horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal natuursteen of
baksteen

Bedrijfsbebouwing gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, werkplaatsen
en loodsen, welke meestal een utilitair karakter hebben

Bedrijventerrein gebied dat in het bestemmingsplan aangegeven is als bedrijventer-
rein

Beschermd dorps- of stadsgezicht gebied dat vanwege de ruimtelijke of cultuur-
historische waarde is aangewezen tot beschermd gebied krachtens de
Monumentenwet

Beschot afwerking van een wand of dak met planken, schroten of rabatdelen

Bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin gebruik van grond
en bebouwingsvoorschriften zijn vastgelegd

Bestrating verharding van het erf zoals straatstenen of tegels

Bijgebouw gebouw dat bij een hoofdgebouw hoort en los van het hoofdgebouw op
het erf of kavel staat. Bij woningen 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

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 func-
tie en het daarbij horende woonhuis

Bouwblok een aan alle zijden door straten en wegen begrensde groep gebouwen, die
een stedenbouwkundige eenheid vormt

Bouwlaag verdieping van een gebouw

Bovenbouw het bovendeel van een gebouw, meestal betrekking hebbend op de
schuine kap van een huis met de daarbij behorende kopgevels

BIJLAGE 1
Verklarende woordenlijst



138

Buitengebied buiten de bebouwde kom gelegen gebied, ook wel landelijk gebied
genoemd en waaronder in Terneuzen ook buurtschappen vallen

Bungalow meestal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken op de begane grond
zijn gesitueerd

Carport overkapping om een auto onder te stallen, meestal bij een woning

Dak afdekking van een gebouw, vlak of hellend, waarop dakbedekking is aangebracht 

Dakhelling de hoek van het dak ten opzichte van een horizontale vlak

Dakkapel uitbouw op een hellend dakvlak en geen dakopbouw is  

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 hellend dak

Deelplan een stedenbouwkundig plan, waarin een stuk van een wijk of stad gedetail-
leerd is uitgewerkt

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 invul-
ling 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 meerde-
re 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 hout en glas

Flat groot kantoor- of woongebouw met meerdere verdiepingen

Franse kap dakvorm waarbij het onderste deel van het dak steiler is dan het boven-
ste deel waardoor een geknikte vorm ontstaat (ook wel mansardekap geheten)

Galerij gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft tot de
afzonderlijke woningen 

Geleding verticale of horizontale indeling van de gevel door middel van inspringingen 

Gepotdekseld gedeeltelijk over elkaar gespijkerde planken om inwatering tegen te
gaan

Gevel buitenmuur (afhankelijk van de plaats de voor-, zij- of achtergevel)

Gootklos in de muur bevestigd balk ter ondersteuning van een goot

Groengebied gebied met veel beplanting zoals parken, plantsoenen, sportterreinen
en natuurgebieden

Hoogbouw gebouwen van meer dan vier bouwlagen

Individueel gebouw zelfstandig, op zichzelf staand gebouw

Industriebebouwing gebouwen met een industriële bestemming
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Industriegebied gebied bestemd voor de vestiging van industrie

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’

Laagbouw gebouwen van één of twee bouwlagen

Lak afwerklaag van schilderwerk

Landelijk gebied zie ‘buitengebied’

Latei draagbalk boven een gevelopening

Lessenaarsdak dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak 

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

Lijst een al dan niet versierde en geprofileerde rand als bekroning van de bovenzijde
van een gevel

Lint langgerekte 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

Mansardekap dakvorm waarbij het onderste deel van het dak steiler is dan het boven-
ste deel waardoor een geknikte vorm ontstaat (ook wel Franse kap geheten)

Massa volume van een gebouw of bouwdeel

Metselverband het zichtbare patroon van metselwerk 

Middelhoogbouw gebouwen van drie of vier lagen

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

Negge horizontaal maatverschil tussen bijvoorbeeld de voorzijde van een muur en de
voorzijde van een kozijn

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 vanaf het openbaar gebied tot een terrein of een gebouw 

Oriëntatie de richting van een gebouw

Overstek bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel
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Paneel rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting

Perceel zie kavel

Plaatmateriaal bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd wordt, zoals hout (triplex en
multiplex), kunststof (onder andere trespa) of staal (vlak of met profiel)

Planmatige bebouwing groep gebouwen herkenbaar uitgevoerd volgens een vooraf
opgesteld plan

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

Portiek gemeenschappelijk trappenhuis 

Pui gevelinvulling die in het algemeen bestaat uit kozijnen die deels zijn ingevuld met
ramen en  deels met planken of platen

Renovatie vernieuwing van een gebouw

Rijtjeshuis huis als onderdeel van een reeks aaneengebouwde, gelijkende woningen

Rollaag horizontale rij stenen boven een gevelopening of aan de bovenzijde van een
gemetselde wand

Rooilijn lijn die de grens aangeeft waarbinnen gebouwd mag worden

Sanering herinrichting door middel van sloop en vervangende nieuwbouw

Schilddak dak met vier hellende vlakken waarvan twee grote en twee kleine vlakken

Schuur bijgebouw ten behoeve van opslag 

Situering de plaats van een bouwwerk in zijn omgeving

Speklaag laag lichtgekleurde metselstenen in een donkerder muur

Stads- en dorpsvernieuwing maatregelen voor de verbetering of vervanging van
bebouwing en de openbare ruimte daaromheen

Textuur de voelbare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus de oneffenheden
van de steen en het voegwerk)

Uitbouw aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het hoofdge-
bouw toegankelijk is 

Volant strook aan de rand van het zonnescherm of markies 

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 zij-
de 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

Zijerf deel van het grondstuk dat naast de doorgetrokken lijn van de zijgevel ligt

Zijgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een bouwwerk
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BIJLAGE 2
Straatnaamregister met gebiedsverwijzing

‘t Hoeksken O1 Overslag
‘t Hoge Sas S5 Sas van Gent
‘t Lage Sas S5 Sas van Gent
1e de Kortestraat T1 Terneuzen
1e Verbindingsstraat T1 Terneuzen
2e Verbindingsstraat T1 Terneuzen

A
Aagje Dekenstraat T4 Terneuzen
Aandijkseweg BP Zaamslag
Abeelstraat T7 Terneuzen
Abel Tasmanstraat T7 Terneuzen
Acaciastraat T7 Terneuzen
Achter de Kerk T1 Terneuzen
Achterom S5 Sas van Gent
Achterstraat ZA3 Zaamslag
Achterweg B2 Biervliet
Achterweg P1 Philippine
Admiraal Helfrichlaan A7 Axel
Adriaan Walravenstraat ZA3 Zaamslag
Adriaen van Ostadeweg A5 Axel
Aendijkestraat A7 Axel
Aert van Nesstraat T11 Terneuzen
Agaatdreef T10 Terneuzen
Akkerwindelaan T8 Terneuzen
Alberdingk Thijmstraat T7 Terneuzen
Albertpolderstraat SL2 Sluiskil
Alexanderstraat S5 Sas van Gent
Alikruik T10 Terneuzen
Alikruik P3 Philippine
Altenastraat BP Hoek
Alvarezlaan T7 Terneuzen
Alvarezstraat W2+W3 Westdorpe
Amaliastraat S5 Sas van Gent
Ambachtsplantsoen S5 Sas van Gent
Ambachtsstraat T13 Terneuzen
Amberboomstraat T7 Terneuzen
Ameliaweg BP Westdorpe
Amerstraat T9 Terneuzen
Ampèrestraat T6 Terneuzen
Amstelstraat T9 Terneuzen
Amstelveenstraat W2 Westdorpe
Anemonenlaan H2 Hoek
Anjerstraat T5 Terneuzen
Ankerhof P3 Philippine
Anna Bijnsstraat T7 Terneuzen
Annoijstraat S1 Sas van Gent
Anthonie van Dyckstraat A5 Axel
Anthoniedreef BP Westdorpe
Appelzakweg BP Biervliet
Archimedesstraat T6 Terneuzen
Arnelaan T9 Terneuzen
Arsenaalstraat T1 Terneuzen

Assenedestraat S2 Sas van Gent
Attleelaan A7 Axel
Autrichehavenweg BP Westdorpe
Autricheweg BP Westdorpe
Axelsedam T3 Terneuzen
Axelsegatweg H1+BP Hoek
Axelsestraat BG Koewacht
Axelsestraat T3+T7 Terneuzen
Axelsestraat ZA2 Zaamslag
Axelsestraat BP Westdorpe
Azaleastraat H1 Hoek
Azaleastraat T5 Terneuzen

B
Baandijk T5 Terneuzen
Baarsekreekweg B3+BP Biervliet
Bachlaan T7 Terneuzen
Bachstraat A5 Axel
Baggaertstraat S6 Sas van Gent
Bailleulstraat S3 Sas van Gent
Bakkerijstraat T1 Terneuzen
Baljuwlaan SL4 Sluiskil
Baljuwstraat S5 Sas van Gent
Banckertstraat T7 Terneuzen
Bankertstraat A5 Axel
Bartokstraat T7 Terneuzen
Basaltpromenade T10+T15 Terneuzen
Bastionstraat A1+A3 Axel
Bastionstraat T2 Terneuzen
Bastionstraat P2 Philippine
Batterijweg BP Westdorpe
Baudeloostraat S6 Sas van Gent
Beatrixstraat A6 Axel
Beatrixstraat H2 Hoek
Beatrixstraat T5 Terneuzen
Beatrixstraat W2 Westdorpe
Bedrijvenstraat ZA5 Zaamslag
Beethovenhof T7 Terneuzen
Beethovenstraat A5 Axel
Beethovenstraat T7 Terneuzen
Begoniastraat H2 Hoek
Begoniastraat T5 Terneuzen
Bekkendreef BP Westdorpe
Bellamystraat T7+SP Terneuzen
Benedenstraat BG Koewacht
Benedictijnerstraat P3 Philippine
Beneluxstraat S5 Sas van Gent
Beneluxweg T2+KW Terneuzen
Beoostenblijsestraat BP Axel
Berkelstraat T9 Terneuzen
Berlaersstraat BG+K3 Koewacht
Berliozhof T7 Terneuzen
Bermweg BP Zaamslag
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Bernard Zweerslaan T7 Terneuzen
Bernhardstraat T5 Terneuzen
Bernhardstraat A6 Axel
Bernhardstraat W2 Westdorpe
Betje Wolffstraat T4 Terneuzen
Beukelsstraat B1 Biervliet
Beukenlaan K3 Koewacht
Beukenstraat T7 Terneuzen
Beukenstraat S2 Sas van Gent
Beurtvaartkade T5 Terneuzen
Bietendijk BP Westdorpe
Biezenstraat BP Westdorpe
Bijlokeplein A4 Axel
Bijlokestraat A3 Axel
Bilderdijkstraat T7 Terneuzen
Binnendijk BP Hoek
Binnendijk BP Sluiskil
Binnenpad K1 Koewacht
Binnenpolderdijk BP Sas van Gent
Binnenvaartweg T14+T15 Terneuzen
Binnenweg BP+BG Zuiddorpe
Bizetstraat A5 Axel
Blijpolderseweg BP+BG Zuiddorpe
Blikweide KW Sluiskil
Blueslaan T10 Terneuzen
Boekhouteweg BP Philippine
Boekweitstraat ZU3 Zuiddorpe
Boerengat BP Hoek
Boerenkavelweg BG Koewacht
Bolraapstraat K3 Koewacht
Bolwerk S5 Sas van Gent
Bonte Koe BG Zuiddorpe
Bontepolderstraat SL2+SL3 Sluiskil
Bonteweg BP Sluiskil
Bosdreef BP Axel
Bosjesweg SL2 Sluiskil
Boskreeklaan BG Koewacht
Boslaan SP Axel
Bosplein A3 Axel
Boswegel BG Zuiddorpe
Boterbloemwei T8 Terneuzen
Boterzandestraat B3 Biervliet
Bovenweg SL1 Sluiskil
Braakmanlaan B4 Biervliet
Braakmanpad BP Biervliet
Braakmanweg BP Biervliet
Braakmanweg P4 Philippine
Brahmslaan T7 Terneuzen
Brandspuitstraat S6 Sas van Gent
Brederostraat T7 Terneuzen
Breitnerstraat T6 Terneuzen
Brielsweg BP Biervliet
Briljantboog T10 Terneuzen
Brondijk BP Terneuzen
Brouwerijstraat T1 Terneuzen
Brouwerijstraat ZA4 Zaamslag
Brugpad T1 Terneuzen
Brugstraat T12 Terneuzen
Buijzestraat A5 Axel
Buitenhaven KW Terneuzen
Buitenhoofd KW Terneuzen
Buitenpolderweg BP+BG Zuiddorpe

Buitenweg A3 Axel
Buitenweg S5 Sas van Gent
Burchthof A5 Axel
Burchtlaan A5 Axel
Burg. Diericklaan K2+K3 Koewacht
Burg. Hendrik Wolferthof H2 Hoek
Burg. Maarleveldstraat B1 Biervliet
Burg. Verplankeplein BP Biervliet
Burgemeester den Boerstraat 

S5 Sas van Gent
Burgemeester Dhoogeweg 

BG Philippine
Burgemeester Dusarduijnstraat 

S5 Sas van Gent
Burgemeester Geillstraat T1 Terneuzen
Burgemeester Hoefnagelsstraat 

S5 Sas van Gent
Burgemeester van Hoekstraat 

P2 Philippine
Burgemeester Wautersstraat 

S5 Sas van Gent
Busstation Buitenhaven T14 Terneuzen
Buthdijk BP Axel
Buthstraat BP Axel
Buthweg BP Axel
Buurtweg O1 Overslag
Buys Ballotlaan T6 Terneuzen

C
Calandstraat A3+A7 Axel
Calandstraat S5 Sas van Gent
Calciumweg KW Hoek
Canadalaan S5+S4 Sas van Gent
Canisvlietstraat SL4 Sluiskil
Canisvlietstraat BP Westdorpe
Canisvlietweg BP+BG Zuiddorpe
Capellestraat BP Axel
Carl Hugostraat W2 Westdorpe
Castiliëstraat P3 Philippine
Cathalijneweg BP Philippine
Catharinastraat BP Axel
Cederstraat T7 Terneuzen
Celsiusstraat T6 Terneuzen
Chartreusenstraat S5 Sas van Gent
Chopinlaan T7 Terneuzen
Chopinstraat A5 Axel
Christinastraat W2 Westdorpe
Chrysantstraat T5 Terneuzen
Churchilllaan A7 Axel
Churchilllaan T6+T11+T15Terneuzen
Clarapolder BP Philippine
Claushof T11 Terneuzen
Clausstraat W2 Westdorpe
Clivialaan H2 Hoek
Coehoornstraat S5 Sas van Gent
Communicatielaan T13 Terneuzen
Consciencestraat T4 Terneuzen
Corellistraat T7 Terneuzen
Corinaweg BP Biervliet
Crijnssenstraat A5+A7 Axel
Crocusstraat T5 Terneuzen
Crocusstraat H2 Hoek
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D
da Costastraat T7 Terneuzen
Dahliastraat T5 Terneuzen
de Blokken T1 Terneuzen
De Deckerstraat W2 Westdorpe
de Doelderstraat T5+T15 Terneuzen
De Gebuurte BG Overslag
de Genestetstraat T7 Terneuzen
de Hontstraat A3 Axel
de Jongestraat T1 Terneuzen
de Ruyterstraat A3 Axel
de Savornin Lohmanlaan 

A7 Axel
De Welstede BP Axel
De Wintstraat S6 Sas van Gent
De Witte Leeuw W1 Westdorpe
Debussyhof T7 Terneuzen
Dekkerstraat T5 Terneuzen
Dekkersweg BP Westdorpe
Dennenstraat T7 Terneuzen
Derde Verkorting BP Axel
Diaconiestraat ZA4 Zaamslag
Diamantsingel T10 Terneuzen
Diepenbrockstraat T7 Terneuzen
Diepeneestraat A7 Axel
Dierick Boutsstraat A5 Axel
Diezestraat T9 Terneuzen
Dijckmeesterweg BP Philippine
Dijkgang T1 Terneuzen
Dijkstraat T1 Terneuzen
Dijkstraat S5 Sas van Gent
Dijkzicht T10 Terneuzen
Dinghensstraat W2 Westdorpe
Dinkelstraat T9 Terneuzen
Dixielandkade T10 Terneuzen
Doktersstraatje ZA2 Zaamslag
Dokweg T7+T8+KW Terneuzen
Domineestraat A1 Axel
Dommelstraat T9 Terneuzen
Donze Visserstraat T1 Terneuzen
Doorloper T9 Terneuzen
Doorndijk BP Axel
Dorpsplein ZU1 Zuiddorpe
Dorpsstraat O1 Overslag
Dorus Rijkersstraat T11 Terneuzen
Dr. Buijzestraat T5 Terneuzen
Dr. Leenhoutsstraat H2 Hoek
Drebbelstraat T6 Terneuzen
Drie Schouwenstraat ZA2 Zaamslag
Driehoefijzersstraat BG Koewacht
Driekwartweg BP Sas van Gent
Driekwartweg-Noord BP Sas van Gent
Drieschouwen A3 Axel
Drieschouwen Zuid A3 Axel
Driesprongweg BP Biervliet
Drieweg BP Zaamslag
Driewegenstraat KW Terneuzen
Driewegenweg BP Biervliet
Drogerijweg KW Sas van Gent
Drostlaan SL4 Sluiskil
Ds. Jan Scharpstraat A5 Axel
Ds. Raamshof H3 Hoek

Duitslandweg KW Terneuzen
Dwarsstraat SL3 Sluiskil
Dwarsstraat T1 Terneuzen
Dwarsweg BP Zaamslag

E
Edisonstraat T6 Terneuzen
Edvard Grieghof T7 Terneuzen
Eemsstraat T9 Terneuzen
Eendendreef BP Koewacht
Eendragtweg BP Zaamslag
Eerste Verkorting A7+BP Axel
Eglantiersdijk BP Axel
Eglantiersweg BP Axel
Eiersgatweg BP Biervliet
Eikenhof K3 Koewacht
Eikenlaan K1 Koewacht
Eikenstraat T8 Terneuzen
Eikenstraat S2 Sas van Gent
Eilandstraat SL3 Sluiskil
Eilandstraat P3 Philippine
Eisenhowerlaan A7 Axel
Elleboog T1 Terneuzen
Elleboog ZA4 Zaamslag
Elzasstraat A3+A7 Axel
Emmabaan K1 Koewacht
Emmalaan T5 Terneuzen
Emmastraat A3+A7 Axel
Energiestraat T13 Terneuzen
Engelandweg KW Terneuzen
Erasmusstraat T7 Terneuzen
Esdoornlaan T7 Terneuzen
Esplanade P2 Philippine
Eteringen W2+W1 Westdorpe
Eugeniaweg BP Sas van Gent
Europalaan S5 Sas van Gent
Europastraat ZU1 Zuiddorpe
Everingen T9 Terneuzen
Eversdam BP Zuiddorpe
Eversdam BP Westdorpe
Evertsenlaan T7+T11 Terneuzen
Evertsenstraat A5 Axel
Ewoutstraat W3 Westdorpe

F
Fahrenheitlaan T6 Terneuzen
Fazantendreef BP Koewacht
Fazantenlaan SP Hoek
Ferdinand Bolstraat T6 Terneuzen
Ferdinandstraat A7 Axel
Ferlemanstraat T9 Terneuzen
Finlandweg KW Terneuzen
Finlandweg KW Westdorpe
Firensstraat S6 Sas van Gent
Flankstraat S5 Sas van Gent
Fort Ferdinandusweg BG Koewacht
Fortdijk BG Koewacht
Fortstraat BG Zuiddorpe
Fortstraat BP Westdorpe
Frank Koulensteeg T1 Terneuzen
Frankrijkweg KW Terneuzen
Frans Halslaan T6 Terneuzen
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Frans Halsstraat A5 Axel
Frans Naereboutstraat SL3 Sluiskil
Frans Naereboutstraat T11 Terneuzen
Franz Lisztstraat T7 Terneuzen
Frederik Hendrikplantsoen 

S5 Sas van Gent
Frederik Hendrikstraat T4 Terneuzen
Frederik van Eedenstraat T7+SP Terneuzen
Fresiaplein H2 Hoek
Frisostraat S6 Sas van Gent

G
G.H. Breitnerstraat A5 Axel
Galvanistraat T6 Terneuzen
Geertruidadijk BP Biervliet
Gemeenschappelijkeweg 

BP Westdorpe
Genderdijkseweg BP Zaamslag
Generaal Maczekstraat A7 Axel
Generaal Meijerstraat A5 Axel
Generaal Sikorskistraat A5 Axel
Generaliteitsstraat S3 Sas van Gent
Gentiaanstraat T8 Terneuzen
Gentsebreedstraat P1 Philippine
Gentsestraat B2 Biervliet
Gentsestraat S1 Sas van Gent
Gentsevaartstraat A2 Axel
Geraniumstraat T4+T5 Terneuzen
Gerard Ter Borchweg A5 Axel
Gerard van der Nissestraat ZA3
Zaamslag
Gerberalaan H2 Hoek
Gerbrandylaan A5 Axel
Geulstraat T9 Terneuzen
Geuzenstraat B4 Biervliet
Ghellinckweg KW Sas van Gent
Gildestraat SL3 Sluiskil
Gillisstraat S5 Sas van Gent
Glacisstraat S5 Sas van Gent
Gladiolenlaan H1 Hoek
Goessepolderstraat SL3 Sluiskil
Goesseweg KW Hoek
Goudenregenstraat T7 Terneuzen
Goudsbloemstraat T5 Terneuzen
Gouwestraat T9 Terneuzen
Graaf Jansdijk BP Axel
Graaf Jansdijk BP Sluiskil
Graaf Jansdijk BP Terneuzen
Graaf Schepestraat BP Westdorpe
Graaf van Vlaanderenstraat 

P1 Philippine
Graafjansdijk A W1 Westdorpe
Graafjansdijk B W1 Westdorpe
Gravin Mariaweg KW+BP Terneuzen
Grensstraat K2 Koewacht
Grensweg BG Zuiddorpe
Grensweg BP Westdorpe
Grenulaan T1+T15 Terneuzen
Grevelingen T9 Terneuzen
Griete BP Zaamslag
Grieteweg BP Zaamslag
Griffierstraat SL3 Sluiskil

Groen van Prinstererlaan  
A5 Axel

Groene Dreef BP Westdorpe
Groenedijk BP Zuiddorpe
Groenestraat BP Biervliet
Groeneweg BP Zaamslag
Groenewoudsedijk BP Biervliet
Groenoord SL3 Sluiskil
Grootmajoorstraat S1 Sas van Gent
Grootteweg KW Hoek
Grote Huissenspolderweg

BP Zaamslag
Gruttolaan SP Hoek
Guido Gezellestraat T7 Terneuzen

H
H.H. Dowweg KW Hoek
Händellaan T7 Terneuzen
Handelspoort T13 Terneuzen
Händelstraat A5 Axel
Haringkaker B5 Biervliet
Haringvliet T9 Terneuzen
Hasjesstraat BP Hoek
Havenplein P2 Philippine
Havenpoortstraat P3 Philippine
Havenstraat BP Biervliet
Havenstraat SL1 Sluiskil
Havenstraat T1 Terneuzen
Havenstraat P3 Philippine
Haverlandeweg BP Zuiddorpe
Hazelarenstraat BG Koewacht
Hazenlaan SP Hoek
Hazenpootweg BP Biervliet
Heer Janstraat ZA3 Zaamslag
Heerlijkheidsstraat S6 Sas van Gent
Heidedijk BP Koewacht
Heistraat BG Koewacht
Helenaweg BP Biervliet
Hellegatweg BP Zaamslag
Hendrikstraat H2 Hoek
Hendrikstraat T5 Terneuzen
Hendrikstraat S6 Sas van Gent
Henry Dunantstraat K1+K3+BG Koewacht
Herautstraat SL3 Sluiskil
Herengracht T1+T15 Terneuzen
Herman Heijermansstraat

T7 Terneuzen
Hertog van Bourgondiëstraat 

P1 Philippine
Het Zand K1 Koewacht
Hobbemastraat T6 Terneuzen
Hoefbladstraat T8 Terneuzen
Hoek van de Dijk BP Zaamslag
Hoekseweg BP Hoek
Hofplein A1 Axel
Hogendijk SP+KW Terneuzen
Hollandiastraat S5 Sas van Gent
Hondiusstraat T4 Terneuzen
Hondsdraflaan T8 Terneuzen
Honoré Colsenhof SL3+SL4 Sluiskil
Hoofdplaatseweg B5 Biervliet
Hoofdstraat T12 Terneuzen
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Hoofdweg BP Hoek
Hoofdweg BP+KW Terneuzen
Hoofdweg Noord ZU1 Zuiddorpe
Hoofdweg Zuid ZU1 Zuiddorpe
Hoogstraat B1 Biervliet
Hoogtepad BP Zaamslag
Houtmanstraat T7 Terneuzen
Hugevlietstraat B3 Biervliet
Hughersluys T3 Terneuzen
Hugo van der Goesstraat 

A5 Axel
Huijgensstraat T6 Terneuzen
Huijssenstraat ZA4 Zaamslag
Huizingaplein T1 Terneuzen
Hulsterseweg BP Axel
Hummelstraat S6 Sas van Gent
Hunzelaan T9 Terneuzen
Huughersluis A7 Axel

I
I.C. van der Lindestraat B3 Biervliet
Iepenlaan T7 Terneuzen
IJsbaanstraat T5 Terneuzen
IJsselstraat T9 Terneuzen
IJzendijkseweg BP Biervliet
In de Bogerd ZA4 Zaamslag
Industrieweg KW Sluiskil
Industrieweg KW Terneuzen
Industrieweg-Zuid KW Westdorpe
Informaticastraat T13 Terneuzen
Insteek BP Zaamslag
Inundatiestraat S6 Sas van Gent
Irenestraat A6 Axel
Irenestraat H2 Hoek
Irenestraat T4 Terneuzen
Irenestraat S1 Sas van Gent
Irisstraat H2 Hoek
Isaäc Israëlsweg A7 Axel
Isabellahaven BP Philippine
Isabellastraat SL4 Sluiskil
Isabellaweg BP Philippine
Ivoystraat S6 Sas van Gent

J
Jacob Catsstraat B3 Biervliet
Jacob Catsstraat T4 Terneuzen
Jacob Hobeinstraat P1 Philippine
Jacob Jordaensstraat A5 Axel
Jacob Marisweg A5 Axel
Jacob van Heemskerkstraat

T7 Terneuzen
Jacob van Lennepstraat T7 Terneuzen
Jacob van Ruysdaelpad A5 Axel
Jacoba van BeierenstraatB3 Biervliet
Jacobus van Looystraat T7 Terneuzen
Jan Dellaertstraat W1 Westdorpe
Jan Memlingstraat A5 Axel
Jan Steenstraat A5 Axel
Jan Steenstraat T6 Terneuzen
Jan Tooropweg A5 Axel
Jan van der Heydenweg A5 Axel
Jan van Eyckstraat A5 Axel

Jan van Galenstraat T11 Terneuzen
Jan van Rompustraat T5 Terneuzen
Jan van Scorelstraat A5 Axel
Jasmijnlaan H2 Hoek
Javahof T5 Terneuzen
Jazzsingel T10 Terneuzen
Jeroen Boschstraat A5 Axel
Jeroen Boschstraat T6 Terneuzen
Jhr. Mr. Casembrootstraat 

K1+K2+K3 Koewacht
Johan Bastingstraat K3 Koewacht
Johan Willem Frisostraat T5 Terneuzen
Johannastraat A7 Axel
Johannes Vermeerstraat A5 Axel
Johannes Vermeerstraat T6 Terneuzen
John F. Kennedyplein A5 Axel
Joost de Moorstraat A3+A5 Axel
Joost Hamerlinckstraat S5 Sas van Gent
Joostenstraat S1 Sas van Gent
Josef Haydnstraat T7 Terneuzen
Jozinastraat T1 Terneuzen
Juliana van Stolbergstraat

T4 Terneuzen
Julianapark S6 Sas van Gent
Julianastraat A5 Axel
Julianastraat H1+H2+BP Hoek
Julianastraat T4+T5 Terneuzen
Julianastraat S5 Sas van Gent
Justaasweg SP Axel

K
Kaaike ZU1 Zuiddorpe
Kaaiwal A1 Axel
Kaardebolstraat T8 Terneuzen
Kamerlingh Onnesstraat T6+T11+SP Terneuzen
Kamillestraat T8 Terneuzen
Kampersedijk BP Zaamslag
Kamperseweg BP Zaamslag
Kanaaleilandweg KW Sas van Gent
Kanaalkade A3 Axel
Kanaalpark P4 Philippine
Kanaalpolder P4 Philippine
Kanaalpolderweg BP Philippine
Kanaalweg SL4 Sluiskil
Kanaalzicht SL1 Sluiskil
Kandeelstraat T1 Terneuzen
Kanunnikenpad W2 Westdorpe
Kapellestraat BP Sas van Gent
Kapittelstraat W1 Westdorpe
Karel Doormanlaan A5 Axel
Karel Doormanlaan T7+T11 Terneuzen
Kastanjelaan T7 Terneuzen
Kasteelstraat ZA4 Zaamslag
Kasteelstraat P2 Philippine
Katspolderlaan T7 Terneuzen
Kazernestraat T5 Terneuzen
Keeten T9 Terneuzen
Keijzerstraat H1 Hoek
Keizer Karelplein S1 Sas van Gent
Keizer Karelstraat B3 Biervliet
Keizersputstraat O2 Overslag
Keizerstraat BP Zaamslag
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Kennedylaan T1+T2+T5 Terneuzen
Kennedystraat S5 Sas van Gent
Kerkdreef A1 Axel
Kerkepad T11 Terneuzen
Kerkhoflaan T5 Terneuzen
Kerkhoflaan S5 Sas van Gent
Kerklaan K2 Koewacht
Kerklaantje SP Terneuzen
Kerkplein K1 Koewacht
Kerkplein SL3 Sluiskil
Kerkstraat A1 Axel
Kerkstraat B1 Biervliet
Kersstraat T1 Terneuzen
Keucheniuslaan A7 Axel
Kievitendreef BP Koewacht
Kiezelstraat ZA4 Zaamslag
Kijkuit BP Axel
Kinderdijk A3 Axel
Klaassenstraat T1 Terneuzen
Klaprooslaan T8 Terneuzen
Klapstraat BG Koewacht
Klein Kanaalweg BP Westdorpe
Kleine Huissenspolderweg

BP Zaamslag
Kleine Markt S6 Sas van Gent
Kleine Sint Albertdijk KW Sas van Gent
Kleine Stellapolder BP Philippine
Kleine Stelledijk BP Philippine
Kleine Zevenaarpolderstraat

KW+BP Hoek
Kloosterlaan S1 Sas van Gent
Kloosterstraat B3 Biervliet
Kloosterweg BG Koewacht
Knapzakweg BP Zaamslag
Knol BP Hoek
Koegorsstraat KW Sluiskil
Koegorsstraat BP+KW Terneuzen
Koepoortstraat ZA3 Zaamslag
Koestraat A1 Axel
Kokhaan P3 Philippine
Kokkeldreef T10 Terneuzen
Konijnenbergweg BP Biervliet
Konijnendijkstraat BP Westdorpe
Konijnenlaan SP Hoek
Koning Willem III-weg BP Zaamslag
Koningin Emmastraat P2 Philippine
Koninginnelaan T4+T6+T11 Terneuzen
Koninginnestraat W1 Westdorpe
Koninkjesdijk BG Overslag
Koraalsingel T10 Terneuzen
Korenbloemstraat H2 Hoek
Korenbloemstraat T7 Terneuzen
Korte Akkers K3 Koewacht
Korte Betteweg BP Biervliet
Korte Blikstraat KW Sluiskil
Korte Delft ZA2 Zaamslag
Korte Dijkstraat T1 Terneuzen
Korte Kerkstraat T1 Terneuzen
Kortedreef BP Axel
Kortenaerlaan T11 Terneuzen
Korteweg BP Sas van Gent
Koudepolderstraat H2+H3+H4+BP Hoek

Koudeweg BP Hoek
Kraagdijk BP Terneuzen
Krammer T9 Terneuzen
Kreekdreef W3 Westdorpe
Kreeksingel H3 Hoek
Kreekweg BP Hoek
Kreekzicht T12 Terneuzen
Kristaldreef T10 Terneuzen
Kromhoekseweg BG Overslag
Kruisdreef BP Zuiddorpe
Kruispad BG Koewacht
Kruisweg KW Biervliet
Kruisweg KW Sluiskil
Kruisweg BP Philippine
Kwakkel BP Zaamslag
Kwakkelsedijk BP Zaamslag

L
Laan van Othene T10 Terneuzen
Lageweg BP Axel
Lamsoor P2 Philippine
Landdijk S2 Sas van Gent
Landstraat SL3 Sluiskil
Landweg BP Philippine
Lange Akkers K3 Koewacht
Lange Betteweg BP Biervliet
Lange Blikstraat KW Sluiskil
Lange Kerkstraat T1 Terneuzen
Lange Reksestraat T13 Terneuzen
Langedreef BG Zuiddorpe
Langestraat H1 Hoek
Langeweg BP Hoek
Langeweg BP Koewacht
Langeweg BP Sluiskil
Langs de Kreek T11 Terneuzen
Langs het spoor T2+KW Terneuzen
Larixstraat T7 Terneuzen
Laureynestraat P3 Philippine
Leepstraat S5 Sas van Gent
Leeuwenlaan T11 Terneuzen
Leeuwensteinseweg BP Zaamslag
Leeuwerikendreef BG Zuiddorpe
Leidinglaan SL3 Sluiskil
Lekstraat T9 Terneuzen
Leliestraat T5 Terneuzen
Lemenstraat K2 Koewacht
Lepoutreweg S7 Sas van Gent
Lieve Vrouwestraat S5 Sas van Gent
Lievensstraat T5 Terneuzen
Lijnzaadstraat K2 Koewacht
Lijsterbesstraat H2 Hoek
Lindenlaan T7 Terneuzen
Lindenlaan W1+W2 Westdorpe
Lingestraat T9 Terneuzen
Liniedijk A5+BP Axel
Liniehof A5 Axel
Linieweg BP Axel
Lithiumweg KW Hoek
Lorentzlaan T6 Terneuzen
Losplaats KW Sas van Gent
Losplaatsweg BP+KW Sluiskil
Losplaatsweg KW+BP Sas van Gent
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Loswal KW Sas van Gent
Louisastraat SL2+SL3 Sluiskil
Lovenpolderstraat SP Hoek
Lovenweg BP Hoek
Lovenweg-II BP Hoek
Loze Schorweg BP Philippine
Lozeschorweg BP Hoek
Lucas van Leydenpad A5 Axel

M
Maassingel T9 Terneuzen
Maatstraat BP Zaamslag
Maatsweg BP Sluiskil
Maatsweg BP Sas van Gent
Madame Curiestraat T6 Terneuzen
Magdalenadijk BP Biervliet
Magnesiumweg KW Hoek
Magnoliaplein T7 Terneuzen
Magrette BP Axel
Malotauxstraat S6 Sas van Gent
Margarethaplein T10+BP Terneuzen
Margarethaweg T10+BP Terneuzen
Margrietstraat A6 Axel
Margrietstraat H2 Hoek
Margrietstraat T4 Terneuzen
Margrietstraat W2 Westdorpe
Marijkestraat A6 Axel
Marijkestraat H2 Hoek
Marijkestraat T4 Terneuzen
Marijkestraat S5 Sas van Gent
Marisstraat T6 Terneuzen
Markiezenstraat P2 Philippine
Markt A3 Axel
Markt B1 Biervliet
Markt H1 Hoek
Markt T1 Terneuzen
Markt S1 Sas van Gent
Marollenoord P1 Philippine
Martinastraat BP Sas van Gent
Martinus Eijkestraat T5 Terneuzen
Mascagnistraat T7 Terneuzen
Mastgat T9 Terneuzen
Matthijsstraat BG Koewacht
Mauritsfort H1 Hoek
Mauritsstraat T4+T5 Terneuzen
Mauritsstraat S5 Sas van Gent
Mauvestraat T6 Terneuzen
Mecklenburgstraat A5 Axel
Meekrapweg A8 Axel
Meerpaalstraat P1 Philippine
Meestoof A8 Axel
Meeuwendreef BG Zuiddorpe
Meidoornstraat T5 Terneuzen
Meijland P4 Philippine
Meindert Hobbemapad A5 Axel
Mercuriusstraat KW Sas van Gent
Merwedelaan T9 Terneuzen
Mezendreef BG Zuiddorpe
Michiel de Ruijtersingel T11 Terneuzen
Middenstraat SL2 Sluiskil
Middenweg BP Biervliet
Middenweg BP+SP Hoek

Middenweg BP Westdorpe
Minister Lelyplein SL4 Sluiskil
Moerbekepolderweg BG Overslag
Moerspuistraat ZU1+ZU2+ZU3

Zuiddorpe
Molendijk H1 Hoek
Molendreef H1+H3 Hoek
Molenplein H1 Hoek
Molenstraat A1 Axel
Molenstraat B1 Biervliet
Molenstraat ZA4 Zaamslag
Molenstraat W1+W2 Westdorpe
Molenweg K3 Koewacht
Molenweg T10+BP Terneuzen
Molenweg BP Zaamslag
Molenwerf T1 Terneuzen
Molenzicht T1 Terneuzen
Monnikendreef BG Zuiddorpe
Mosselbank P3 Philippine
Mosseldreef T10 Terneuzen
Mosselhuisstraat BP Sas van Gent
Mosselpolder BP Philippine
Mosselpolderdijk BP Philippine
Mosselpolderstraat P4+P3+BP Philippine
Mosselverkorting P4 Philippine
Mozarthof T7 Terneuzen
Mozartstraat A5 Axel
Mr. F.J. Haarmanweg T7+T8+T13+KW

Terneuzen

N
N.J. Hartestraat T5 Terneuzen
Narcissenlaan H2 Hoek
Narcisstraat T5 Terneuzen
Nassaustraat A1+A2+A3 Axel
Nassaustraat T11 Terneuzen
Nassaustraat S5 Sas van Gent
Natriumweg KW Hoek
Nederhof ZA4 Zaamslag
Newtonstraat T6 Terneuzen
Nico Uit den Bogaardstraat 

S3 Sas van Gent
Nicolaas Beetsstraat T7 Terneuzen
Nicolaes Maesweg A5 Axel
Nieuw Neuzenweg KW Hoek
Nieuw Vogelschorweg BP Sas van Gent
Nieuw Westenrijkdijk BP Hoek
Nieuwe Bosstraat S6 Sas van Gent
Nieuwe Dreef BP Westdorpe
Nieuwe Karnemelkstraat BG+K1 Koewacht
Nieuwe Kerkstraat SL3 Sluiskil
Nieuwe Stelleweg BP Philippine
Nieuwediepstraat T1 Terneuzen
Nieuwendijk A3+A8+BP Axel
Nieuwlandseweg BP Biervliet
Nieuwstraat H2 Hoek
Nieuwstraat K1 Koewacht
Nieuwstraat T1 Terneuzen
Nijverheidsstraat T13 Terneuzen
Nijverheidsstraat KW Sas van Gent
Noorddijk BP Biervliet
Noorddijk BP Hoek
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Noordhof T10+T12 Terneuzen
Noordpolderstraat A8 Axel
Noordstraat A1 Axel
Noordstraat B2 Biervliet
Noordstraat H1 Hoek
Noordstraat T1 Terneuzen
Noordstraat ZA2 Zaamslag
Noordstraat S1 Sas van Gent
Noordweg BP Sluiskil
Noordweststraat S1 Sas van Gent
Noorwegenweg KW Terneuzen
Noteneeweg T11 Terneuzen
Nummer Zevenweg BP Biervliet

O
Octrooiweg T13 Terneuzen
Oesterdreef T10 Terneuzen
Oesterputten T11 Terneuzen
Offenbachstraat A5 Axel
Offenbachstraat T7 Terneuzen
Oleanderstraat T7 Terneuzen
Olivierstraat A7 Axel
Olmendijkje BP Philippine
Olmendijkweg BP Philippine
Olmenstraat T7 Terneuzen
Oostdam S1+SP Sas van Gent
Oostelijk Bolwerk T15 Terneuzen
Oosterscheldestraat T9 Terneuzen
Oosterstraat A1 Axel
Oosthof BP Zaamslag
Oostkade KW Sluiskil
Oostkade SP Sas van Gent
Oostkant T15 Terneuzen
Oostpoortweg S2+SP+BP

Sas van Gent
Ooststraat S1 Sas van Gent
Oostzeedijk BP Biervliet
Opaaldreef T10 Terneuzen
Opril BP Zaamslag
Oranjestraat A1 Axel
Oranjestraat T4 Terneuzen
Oranjestraat S5 Sas van Gent
Osloweg KW Terneuzen
Otheensedreef T10+BP Terneuzen
Oud Oosteinde A3+SP Axel
Oud Vlissingen H1 Hoek
Oud Vogelschorstraat BP Sas van Gent
Oud Zevenaardijk KW Terneuzen
Oude Bontepolderstraat BP Sluiskil
Oude Karnemelkstraat BG Koewacht
Oude Kerkstraat P1 Philippine
Oude Poorte B1 Biervliet
Oude Sluis SP Sas van Gent
Oude Vaart T8 Terneuzen
Oude Vogelschorstraat BP Sas van Gent
Oude Weg BP Westdorpe
Oude Zeedijk BP Axel
Oude Zeedijk BP Terneuzen
Oude Zeedijk BP Zaamslag
Oude Zeekering BP Philippine
Oudelandseweg T3 Terneuzen
Oudendijk BP Zaamslag

Oudepolderseweg BG Zuiddorpe
Oudestad B1 Biervliet
Oudestraat BG Koewacht
Oudeweg A3 Axel
Oudeweg BP Biervliet
Overgangsweg BP Axel
Overslagseweg BG Zuiddorpe

P
P.C. Hooftstraat T7 Terneuzen
Paardendijk BP Zaamslag
Paardenvest S5 Sas van Gent
Pad langs de spoorbaan KW Sluiskil
Papegeulestraat S6 Sas van Gent
Papeschormenneken BP Westdorpe
Parelmoerboog T10 Terneuzen
Parkhove T11 Terneuzen
Parklaan S3 Sas van Gent
Paspoortdreef BP Biervliet
Passage A7 Axel
Passage T1 Terneuzen
Patentweg T13 Terneuzen
Patrijzendreef BP Axel
Patrijzenlaan SP Hoek
Paul Krugersdreef S5 Sas van Gent
Paulinadijk BP Biervliet
Paulinaweg BP Biervliet
Paulus Potterpad A5 Axel
Paus Joannesstraat S5 Sas van Gent
Paviljoenweg BP Biervliet
Paviljoenweg BP Zaamslag
Peerboom W1 Westdorpe
Pelmolengang T1 Terneuzen
Peter van Anrooylaan T7 Terneuzen
Petrus Paulus Rubensstraat 

A5 Axel
Philippineweg BP Philippine
Philipsplein P1 Philippine
Pierssenspolderstraat SL1 Sluiskil
Pierssensweg BP Hoek
Piet Heinstraat SL3 Sluiskil
Piet Mondriaanstraat A5 Axel
Pieter Bruegelstraat A5 Axel
Pieter de Hooghstraat T6 Terneuzen
Pieter de Hooghweg A5 Axel
Pieter Paulusstraat A3 Axel
Pietstraat BP Westdorpe
Pijnboomstraat T7 Terneuzen
Pironstraat A5 Axel
Pitplein A7 Axel
Plataanstraat T7 Terneuzen
Plataanstraat S3 Sas van Gent
Platinaweg KW Hoek
Plattedijk BP Axel
Plein ZA1 Zaamslag
Pluvier P3 Philippine
Pluvierlaan SP Hoek
Poeldijk S5 Sas van Gent
Poelstraat S5 Sas van Gent
Polderdreef BP Westdorpe
Polderstraat ZA2 Zaamslag
Polenstraat A7 Axel
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Polenweg KW Terneuzen
Poonhaven BP Zaamslag
Poonstraat BP Zaamslag
Pootersdijk BP Axel
Populierenstraat T7 Terneuzen
Portaal T14 Terneuzen
Posthoorn BP Philippine
Posthoornstraat BP+P1 Philippine
Posthoornweg BP Philippine
Poststraat P1 Philippine
Potgieterstraat T7 Terneuzen
Pottenbakkerstraat S6 Sas van Gent
Pouckedijk BP Axel
Pouckestraat BP Axel
Prins Hendrikstraat A1 Axel
Prins Mauritsstraat A3+A4+A5 Axel
Prinsenkade S1 Sas van Gent
Prinsessestraat T11 Terneuzen
Productiestraat T13 Terneuzen
Prof. Zeemanstraat T6+T15 Terneuzen
Provinciale weg BG Zuiddorpe
Provinciale weg N 252 T14+KW Terneuzen
Prunusstraat T7 Terneuzen
Puntstraat ZA3 Zaamslag
Putweg BP Hoek

Q
Quinten Metsyspad A5 Axel

R
Radiumweg KW Hoek
Rapenburg S5 Sas van Gent
Ravelijn T5 Terneuzen
Ravelijn S5 Sas van Gent
Ravelijnstraat P1 Philippine
Reaumurstraat T6 Terneuzen
Regentenstraat SL3 Sluiskil
Reggestraat T9 Terneuzen
Reigerijdreef BG Koewacht
Reigersbossestraat BP Axel
Reigerstraat BP Axel
Rembrandtlaan T6 Terneuzen
Rembrandtstraat A5 Axel
Rentmeesterstraat SL3+SL4 Sluiskil
Repelstraat K2 Koewacht
Reuzenhoek BP Zaamslag
Reuzenhoeksedijk T10+BP Terneuzen
Ridder Robertstraat ZA3 Zaamslag
Riemensstraat ZA4 Zaamslag
Rietganzendreef BP Axel
Rijnstraat T9 Terneuzen
Rijsenburg S7 Sas van Gent
Rivierenpark T9 Terneuzen
Robertstraat A7 Axel
Robijnboog T10 Terneuzen
Rode Sluisweg BG Overslag
Rodenbachstraat T7 Terneuzen
Roeiersgang T1 Terneuzen
Roerdomp T10 Terneuzen
Roerstraat T9 Terneuzen
Rogier van der Weydenstraat

A5 Axel

Romerswaalestraat ZU3 Zuiddorpe
Ronduiteweg BG Overslag
Rondweg Zaamslag ZA5+BP Zaamslag
Roompot T9 Terneuzen
Rooseveltlaan A5+A7 Axel
Rooseveltlaan T3+T6+T7+T9+T11+SP

Terneuzen
Rosegracht T15 Terneuzen
Rossinistraat T7 Terneuzen
Roterijstraat K2 Koewacht
Rozemarijnstraat ZA4 Zaamslag
Rozemarijnstraat P1 Philippine
Rozenlaan H2 Hoek
Rozenlaan S3 Sas van Gent
Rozenstraat T7 Terneuzen
Rubensstraat T6 Terneuzen
Rustweg B5 Biervliet

S
Saffierdreef T10 Terneuzen
Sandersstraat BG Koewacht
Sasdijk KW+BP Axel
Sasdijk KW+BP Westdorpe
Sassing KW Axel
Sasweg BP Axel
Savoyaardsweg BP Biervliet
Savoyaardsweg BP Hoek
Schaapdijkstraat BG Zuiddorpe
Schaepmanlaan A5 Axel
Schans P3 Philippine
Schaperstraat BP Zaamslag
Schapersweg BP Sas van Gent
Scheldebalkon T10 Terneuzen
Scheldeboulevard T15 Terneuzen
Scheldedijk BP Biervliet
Scheldekade T1 Terneuzen
Schelpenhoek T10 Terneuzen
Schelpenpad T1+T2 Terneuzen
Schenkeldijk BP Biervliet
Schenkeldijk BP Zaamslag
Schependijk T2 Terneuzen
Schepenenstraat SL3+SL4 Sluiskil
Schipholstraat W2+W3 Westdorpe
Schoollaan B3 Biervliet
Schoollaan T5 Terneuzen
Schoolplein T1 Terneuzen
Schoolstraat K2 Koewacht
Schoolstraat S6 Sas van Gent
Schoolweg T1+T2 Terneuzen
Schorrenkruidlaan P3 Philippine
Schoutstraat SL2+SL3 Sluiskil
Schreyboom W3 Westdorpe
Schuberthof T7+SP Terneuzen
Schubertstraat T7 Terneuzen
Schuddebochtweg BP Zaamslag
Schulpenpad S2 Sas van Gent
Schumannstraat T7 Terneuzen
Schuttershofstraat A5 Axel
Schuttershofweg K2 Koewacht
Schuttershofweg T2 Terneuzen
Seijdlitzstraat BP Axel
Seringenlaan H2 Hoek
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Serlippensstraat T6 Terneuzen
Seydlitzbinnenweg BP Sas van Gent
Seydlitzbuitendijk BP Sas van Gent
Seydlitzpolder BP Sas van Gent
Seydlitzpolderdijk BP Hoek
Seydlitzweg BP Hoek
Seydlitzweg BP Sas van Gent
Siliciumweg KW Hoek
Simon Stevinhof T6 Terneuzen
Singel B1 Biervliet
Singel W2 Westdorpe
Singelweg A3 Axel
Sint Albertdijk KW Sas van Gent
Sint Albertstraat S6 Sas van Gent
Sint Annastraat BP Westdorpe
Sint Anthonykade BP Westdorpe
Sint Francoisweg BP Westdorpe
Sint Hubrechtstraat H2 Hoek
Sint Janstraat BP Sas van Gent
Sint Maartenlaan A5 Axel
Sint Pietersdijk BP Philippine
Sint Pietersstraat S6 Sas van Gent
Slijkgras P3 Philippine
Slijkstraat A1 Axel
Sloelaan T9 Terneuzen
Sluiskilpad BP Sluiskil
Sluispolderdijk BP Sluiskil
Smaragdboog T10 Terneuzen
Smidswal T1 Terneuzen
Smitsschorreweg KW Westdorpe
Snelliusstraat T11 Terneuzen
Spaarnestraat T9 Terneuzen
Spanjaardsweg BP Philippine
Sparksstraat BP Spui
Sperwer T10 Terneuzen
Sperwersdreef BG Koewacht
Spiegellaan BP Sas van Gent
Spoorstraat A5 Axel
Spoorstraat SL3+SL4 Sluiskil
Spoorweg BP Sluiskil
Spoorweg W1 Westdorpe
Sportkade SP Sas van Gent
Sportlaan SP Axel
Sportlaan SP+ZA4 Zaamslag
Sportparklaan P3 Philippine
Spui BP Spui
Spuikompark P4 Philippine
Spuikreekweg KW Sluiskil
Spuikreekweg KW+BP Terneuzen
Spuistraat T1 Terneuzen
Spuitvakweg BP Westdorpe
Spuiweg BP Terneuzen
St. Andries BG Koewacht
St. Annastraat T3 Terneuzen
St. Elisabethlaan SL4 Sluiskil
St. Eloistraat ZU3 Zuiddorpe
St. Geleijnstraat ZU1 Zuiddorpe
St. Jacobstraat BG Koewacht
St. Janstraat BG Zuiddorpe
St. Katrijnstraat ZU1 Zuiddorpe
St. Marcusstraat BG+ZU1 Zuiddorpe
St. Sebastiaanstraat ZU3 Zuiddorpe

Stadhouderslaan A5 Axel
Stadhuisplein T1+T15 Terneuzen
Stadhuisplein P1 Philippine
Stadsweide B3 Biervliet
Staringstraat T7 Terneuzen
Statenstraat S6 Sas van Gent
Stationsplein S5 Sas van Gent
Stationsstraat A1+A3 Axel
Stationsstraat S3+S2 Sas van Gent
Stationsweg T2 Terneuzen
Steeland W1 Westdorpe
Steelantstraat A7 Axel
Steenarend T10 Terneuzen
Steenkamplaan T5 Terneuzen
Steenovens BP Axel
Steenovens BP Zaamslag
Steenovenweg BP Biervliet
Stekkerdoorsteek BP Westdorpe
Stekkerweg BP Westdorpe
Stelledijkweg BP Biervliet
Stelleweg BP Biervliet
Stelleweg BP Philippine
Stern P3 Philippine
Stevensstraat S5 Sas van Gent
Stijn Streuvelsstraat T4 Terneuzen
Stoofstraat ZA4 Zaamslag
Stoppeldijkveer BP Zaamslag
Strandgaper P3 Philippine
Stroodorpe SL1 Sluiskil
Stroodorpestraat SL3 Sluiskil
Stuartstraat S5+S6 Sas van Gent
Stuvesande T15 Terneuzen
Suikerdijk S7 Sas van Gent
Suikerplein S5 Sas van Gent
Summertimeplein T10 Terneuzen
Swammerdamstraat T6 Terneuzen
Sweelinckhof T7 Terneuzen
Sweelinckplein A7 Axel
Szydiowskiplein A1 Axel

T
Tamarindestraat T7 Terneuzen
Te Waterstraat A7 Axel
Te Waterstraat ZA1 Zaamslag
Techniekstraat T13 Terneuzen
Tengelhoekweg BP Sas van Gent
Ter Duinenstraat ZU3 Zuiddorpe
Ter Hagenstraat ZU2 Zuiddorpe
Ter Wallestraat B1 Biervliet
Terneuzensestraat ZA2 Zaamslag
Tholensstraat T1 Terneuzen
Thomaesweg BP Biervliet
Thorbeckelaan A5+A7 Axel
Tiendstraat S5+S6 Sas van Gent
Titaanweg KW Terneuzen
Titaniumweg KW Hoek
Toermalijnsingel T10 Terneuzen
Tooropstraat T6 Terneuzen
Torenberg ZA4 Zaamslag
Tractaatweg BP Axel
Tractaatweg BP Terneuzen
Tractaatweg BP Westdorpe
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Tragel BG Koewacht
Tramstraat H1 Hoek
Tramstraat T5 Terneuzen
Tramstraat S5 Sas van Gent
Transportstraat T13 Terneuzen
Trappistenstraat BP Sas van Gent
Troelstralaan A5 Axel
Trompstraat A5 Axel
Trompstraat T11 Terneuzen
Trumanlaan A7 Axel
Tuinderstraat BG Koewacht
Tuinpad H1 Hoek
Tuinpad T1 Terneuzen
Tuinstraat A1 Axel
Tuinstraat B1 Biervliet
Tuinstraat T5 Terneuzen
Tuinstraat ZA3+ZA4 Zaamslag
Tulpstraat H2 Hoek
Tulpstraat T5 Terneuzen
Tulpstraat S3 Sas van Gent
Tussenweg W2 Westdorpe
Tweede Verkorting BP Axel
Tweekwartweg BP Sas van Gent

U
Uilendreef BG Koewacht
Uraniumweg KW Hoek

V
Vaartstraat A8 Axel
Vaartstraat P1 Philippine
Vaartwijk BP Axel
Vaatje BP Sas van Gent
Valckeweg KW Sas van Gent
Valeriaanstraat T8 Terneuzen
Valkendreef BG Koewacht
Valputweg BP Zaamslag
Valweg BP Zaamslag
van Bovenstraat T1 Terneuzen
van Brakelstraat T7 Terneuzen
van Canfortstraat T5 Terneuzen
Van der Baanstraat ZA4 Zaamslag
van der Moerestraat A5 Axel
van der Peijlstraat T5 Terneuzen
van der Waalstraat T6 Terneuzen
van Deventerplein A7 Axel
van Diemenstraat T7 Terneuzen 
van Gistellelaan A7 Axel
van Halewijnstraat A3+A7 Axel
van Halllaan A5 Axel
van Heetveldestraat ZA3 Zaamslag
van Kinsbergenlaan T7+T11 Terneuzen 
Van Lijndendijk BP Zaamslag
van Middelhovenstraat A7 Axel
Van Milstraat S5 Sas van Gent
Van Puyveldestraat S5 Sas van Gent
Van Remoorterepolderstraat 

BP Sas van Gent
Van Remoortereweg BP Sas van Gent
van Riebeeckstraat T7 Terneuzen
van Speykstraat T11 Terneuzen
Van Steenbergenlaan T5 Terneuzen

van Swietenstraat T7 Terneuzen
van Swindenstraat T6 Terneuzen
Van Wuyckhuiseweg BP Hoek
Vanadiumweg KW Hoek
Varempéstraat BG Overslag
Vassystraat S5 Sas van Gent
Vechtstraat T9 Terneuzen
Veer BP Zaamslag
Veerstraat BG Koewacht
Veerstraat ZA2 Zaamslag
Veerweg S1 Sas van Gent
Veldstraat SL3 Sluiskil
Vennepad BG Koewacht
Verbindingsstraat T12 Terneuzen
Verbindingsstraat ZA4 Zaamslag
Verbindingsstraat P1 Philippine
Verbindingsweg BG Overslag
Verdistraat A5 Axel
Verdistraat T7 Terneuzen
Verdronkenpolderweg BP Philippine
Vergaertdijk P4 Philippine
Vergaertpolderweg BP Philippine
Vergaertstraat SL2+SL4 Sluiskil
Vergaertweg BP Hoek
Verkavelingsweg BP Westdorpe
Verkorting BP Zaamslag
Verlengde Van Steenbergenlaan

T2+T5 Terneuzen
Verrieststraat T7 Terneuzen
Vier Ambachtenstraat S5 Sas van Gent
Vierkant T10 Terneuzen
Vijverhof SP Terneuzen
Vincent van Goghstraat T6 Terneuzen
Vincent van Goghstraat A5 Axel
Vinkendreef BG Overslag
Visartpolderdijk BP Sluiskil
Visartstraat SL4 Sluiskil
Visserslaan P2 Philippine
Vissersverkorting BP Westdorpe
Vissteeg T1 Terneuzen
Vlaanderenplein S5 Sas van Gent
Vlasstraat K3 Koewacht
Vlietstraat T9 Terneuzen
Vlietweg BG Zuiddorpe
Vlooswijkstraat T1 Terneuzen
Vogeldijkstraat A7 Axel
Vogelensanckstraat A5 Axel
Vogellaan T10 Terneuzen
Vogelschordijk BP Sluiskil
Vogelschordreef BP Sas van Gent
Vogelschorstraat SL2+SL3+SL4 Sluiskil
Volkerak T9 Terneuzen
Voltastraat T6 Terneuzen
Vondelstraat T7 Terneuzen
Voorburcht ZA4 Zaamslag
Vredestraat S5 Sas van Gent
Vrijheidslaan T10 Terneuzen
Vrijstraat BP Sas van Gent
Vrouwstraat BG Zuiddorpe

W
Wackenestraat S6 Sas van Gent
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Wagnerhof T7 Terneuzen
Walstraat A1+A2 Axel
Walstraat T1 Terneuzen
Walstraat S3 Sas van Gent
Warschauweg KW Terneuzen
Waterdijkbos P2 Philippine
Waterfront T15 Terneuzen
Waterhuisstraat BG Zuiddorpe
Waterhyacint T10 Terneuzen
Waterlelie T10 Terneuzen
Watermolenstraat S5 Sas van Gent
Watermunt T10 Terneuzen
Waterpoortstraat P2 Philippine
Waterviolier T10 Terneuzen
Wegeling BP Biervliet
Wegelstuk ZU1+ZU2 Zuiddorpe
Wervenweg KW Sas van Gent
Westdam S4 Sas van Gent
Westenrijkpolderstraat BP Hoek
Westenrijkweg BP Sas van Gent
Westerscheldetunnelweg KW+BP Terneuzen
Westkade S7+S2+S1+KW

Sas van Gent
Westkade S7+S2+S1+KW

Sas van Gent
Westkolkstraat T1+T15 Terneuzen
Westsingel A5+BP Axel
Westsluis S1+S2 Sas van Gent
Weststraat A1+A5 Axel
Weststraat B2 Biervliet
Weststraat ZA4 Zaamslag
Weststraat P1+P2 Philippine
Wielingenlaan T9 Terneuzen
Wilgenplantsoen T7 Terneuzen
Wilhelminalaan S2 Sas van Gent
Wilhelminaplantsoen T4 Terneuzen
Wilhelminastraat A5 Axel
Wilhelminastraat H2 Hoek
Wilhelminastraat ZA3 Zaamslag
Wilhelminastraat W1+W2 Westdorpe
Wilhelminaweg BP Biervliet
Willem Alexanderlaan T5 Terneuzen
Willem Andriessenlaan T7 Terneuzen
Willem Barentszstraat T7 Terneuzen
Willem de Zwijgerlaan A5 Axel
Willem de Zwijgerlaan T4+T5+T7+T11

Terneuzen
Willem Kloosstraat T7+SP Terneuzen 
Willem van de Veldeweg A5 Axel
Willemskerkedijk BP Hoek
Willemskerkeweg KW Hoek
Willemsplein A5 Axel
Willemstraat H1 Hoek
Windlustlaan BP Hoek
Witte de Withstraat T7 Terneuzen
Wittestraat BP Biervliet
Wolverineslaan T10 Terneuzen
Wouterij K3 Koewacht
Wulk P3 Philippine
Wulpenbek KW Hoek
Wulpenlaan SP Hoek

Y
Yzermanstraat ZU3 Zuiddorpe

Z
Zaagstraat ZA4 Zaamslag
Zaaidijk BP Axel
Zaamslagsedijk BP Axel
Zaamslagsedijk BP Zaamslag
Zaamslagseweg BP Axel
Zaanstraat T9 Terneuzen
Zandkreek T9 Terneuzen
Zandpad BG Koewacht
Zandplaatweg BP Hoek
Zandstraal BG Koewacht
Zandstraat T1 Terneuzen
Zandstraat P1+P4 Philippine
Zandstraat BP Sas van Gent
Zeedijk KW+BP Westdorpe
Zeelandiastraat S5 Sas van Gent
Zeestraat A1 Axel
Zeestraatje BP Sas van Gent
Zeevaartweg T14 Terneuzen
Zeldenrustlaan T9 Terneuzen
Zelzaetseweg BG Zuiddorpe
Zeven Triniteitsstraat T7 Terneuzen
Zevenaardijk BP Hoek
Zijpe T9 Terneuzen
Zonnebloemstraat T7 Terneuzen
Zonnekant T10 Terneuzen
Zonnemare A7 Axel
Zouterik P3 Philippine
Zouteweg BP Biervliet
Zuiddorpseweg O2 Overslag
Zuiderparklaan T11+SP Terneuzen
Zuidhof BP Sluiskil
Zuidlandstraat T4+T7 Terneuzen
Zuidsingel A7 Axel
Zuidstraat S1 Sas van Gent
Zuivelstraat A1+A5 Axel
Zusterstraat S1 Sas van Gent
Zwaluwendreef BP Overslag
Zwanendreef BG Zuiddorpe
Zwedenweg KW Terneuzen
Zwembadstraat SP Sas van Gent
Zwingelstraat K2 Koewacht
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COLOFON

Het concept voor de welstandsnota Terneuzen werd in opdracht van de gemeente
Terneuzen onder begeleiding van een ambtelijke werkgroep opgesteld door
Architectenwerk Twan Jütte te Delft.

Ambtelijke begeleiding:
• Peter Belfroid
• Enno Cohen
• Wim van Dalen
• Bram van Hoeve
• Lodewijk Nolson

Samenstelling:
• Architectenwerk Twan Jütte, Delft

Uitgave:
Gemeente Terneuzen, januari 2005

Copyrights:
Opdrachtgever en samensteller
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