Juli 2012

HAARlEM

Reageren:
ruimtelijkekwaliteit@haarlem.nl

ConceptnOTA rUIMTELIJKE kWALITEIT
Gemeente Haarlem

Deel 1 Visie op ruimtelijke kwaliteit

Nota Ruimtelijke Kwaliteit
Deel 1 • Visie op Ruimtelijke Kwaliteit

© STEENHUISMEURS bv
1

0 De Nota Ruimtelijke Kwaliteit
0.1 ACHTERGROND

De gemeente Haarlem werkt sinds juli 2008 met
de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK).
Deze commissie bestaat uit drie deelcommissies
(ARK I, II, III). De eerste twee deelcommissies zijn
geliëerd aan de Woningwet. De derde commissie
is vormvrij (geen wettelijke verplichting). Naar
aanleiding van deze werkwijze werd in 2009 gestart
met de evaluatie van het toetsingskader voor deze
commissie.
Eén van de aanbevelingen uit de evaluatie van dit
toetsingskader, de Welstand en Monumentennota,
was het aanbrengen van meer evenwicht tussen het
(ruimtelijk) beleid, dat aan verandering onderhevig
is, en de wetgeving. Door de welstandnota te
herzien en in twee delen op te splitsen: een
integrale stadsbrede Visie op Ruimtelijke Kwaliteit
en een Beoordelingskader voor de bebouwde en
onbebouwde omgeving, zou aan deze aanbeveling
gehoor kunnen worden gegeven. Het college heeft
daarom op voorstel van de stadsbouwmeester
besloten tot deze herziening in de vorm van de
“Nota Ruimtelijke Kwaliteit”,

Deze regels geven aan wat echt belangrijk is en
leggen de prioriteit vast. Ze vormen de basis voor
deel twee van de nota.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is tweeledig;

Deel twee is het Beoordelingskader voor
Ruimtelijke Kwaliteit. De gouden regels van het
eerste deel worden in deel twee vertaald in concrete
toetsingscriteria. Welstandvrije; oftewel criteriavrije
gebieden komen niet meer voor. De criteria
hebben betrekking op alle vergunningsplichtige
plannen. Er worden specifieke criteria opgesteld
voor onder andere het Haarlems daklandschap en
monumentale, beeldbepalende en karakteristieke
panden. De nieuwe criteria vervangen naast de
huidige gebiedsgerichte en objectgerichte criteria
tevens de huidige sneltoets/loketcriteria die specifiek
zijn bedoeld voor de kleine ruimtelijke ingrepen
(licht-bouwvergunningsplichtig). Er komt dus geen
apart hoofdstuk voor deze criteria. Dit vanwege
de komst van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Hierin is bepaald dat meer
bouwplannen vergunningsvrij zijn dan voorheen het
geval was.
De criteria worden onderscheiden in criteria voor
de bebouwde en criteria voor de onbebouwde
omgeving.

Het eerste deel is de Visie op Ruimtelijke
Kwaliteit; deze visie is stadsbreed en
is gebiedsgericht gedifferentieerd. Deze
gebiedsdifferentiatie is op basis van de morfologie
oftewel het stedelijk weefsel en de karakteristiek.
Hierbij is aandacht besteed aan verschillende
thema’s waaronder; stedenbouw, architectuur,
cultuurhistorie, monumentenzorg, openbare ruimte,
infrastructuur, groen en water.
Bij het opstellen van de visie werd vigerend
beleid en beleid dat in ontwikkeling is als basis
gebruikt (denk aan de Structuurvisie, HIORS, maar
bijvoorbeeld ook het Spaarneplan).
Uit de visie zijn gouden regels gevormd.

Beide delen hebben een bijlage.
De Nota Dak is de bijlage van deel één van de nota
Ruimtelijke Kwaliteit. De doelstelling van deze Nota
Dak is drieledig:
1. Bescherming van de cultuurhistorische 		
waarde en de beleving van het daklandschap.
2. Het bevorderen van zo veel mogelijk duurzame .
daken.
3. Het bevorderen van het gebruik van daken om het
gebruiksoppervlak zowel privaat als publiek,
binnen de stad te vergroten.
Het resultaat is een integrale visie die als kader
dient bij het beoordelen van bouwaanvragen en het
opstellen van nieuw beleid.

0.2 OPZET
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De bijlage behorende bij deel twee van de nota
Ruimtelijke Kwaliteit is de Beschrijving van de
gebiedstypen en structuurlijnen. Deze toelichting
vormt de basis voor het beoordelingskader en helpt
bij de interpretatie van de criteria en de afwegingen
daaromtrent.

0.3 WERKWIJZE

Het toetsen van een bouwplan of van een bestaand
bouwwerk aan de criteria voor ruimtelijke kwaliteit
en het daarover adviseren aan het bevoegd gezag
gebeurt door de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit of de stadsbouwmeester (art. 12b
Woningwet). Het gaat hierbij in Haarlem om de
eerste en de tweede deelcommissie. De werkwijze
hiervan geschiedt conform landelijke wetgeving en
de gemeentelijke Verordening op de ARK.
Daarnaast is overeenkomstig die Verordening op
de ARK (2010) beschreven dat in Haarlem door
deelcommissie drie ook over herinrichtingsplannen
en beleid voor de onbebouwde ruimte wordt
geadviseerd.
Dit houdt in dat deze commissie fungeert als een
informeel vooroverleg waarbij de commissieleden
gevraagd en ongevraagd advies geven over (nog)
niet bouwvergunningsplichtige plannen. Deze
advisering heeft betrekking op:
- Ruimtelijke Plannen, zoals bestemmingsplannen /
structuurvisies etc.
- Herinrichtingsplannen, of ze nu betrekking hebben
op het bebouwde of het onbebouwde deel van de
stad, die invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit
van de stad of het functioneren daarvan.
- Fysieke Projecten.
Aanmelding van deze plannen ter behandeling
in deelcommissie drie gaat via de secretaris van
de ARK. In overleg met de commissieleden of de
stadsbouwmeester kan vervolgens worden bepaald
in welke fasen van het proces het plan ter advisering
wordt voorgelegd.

Naast deze formele toetsing en advisering door
de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is het
de bedoeling dat de Nota Ruimtelijke Kwaliteit,
met name de Visie op Ruimtelijke Kwaliteit, ook
gebruikt wordt bij nieuw op te stellen beleid en voor
inhoudelijke afwegingen bij fysieke projecten.
De nota doet daarom ook uitspraken over nietvergunningsplichtige bouwwerken, de openbare
ruimte, duurzaamheid en cultureel erfgoed.

0.5 DIGITALISERING

0.4 OVERGANGSBEPALINGEN

0.6 ACTUALISATIE

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit treedt in werking op 1
september 2012.
De Welstand- en Monumentennota zoals deze gold
voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit blijft van toepassing op:
1. De voorbereiding en vaststelling van de
beschikking op aanvragen om vergunning en
ontheffing, indien de aanvraag is ingediend
voordat de Nota Ruimtelijke Kwaliteit in werking is
getreden.
2. De voorbereiding en vaststelling van een
ambtshalve te geven beschikking tot wijziging
of intrekking van een vergunning of ontheffing als
bedoeld in het eerste lid, indien voor dat tijdstip
een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.
3. Een vergunning of ontheffing als bedoeld in
het eerste lid of een beschikking tot wijziging of
intrekking daarvan, die nog niet onherroepelijk is.

Deze nota is analoog ter besluitvorming aan college
en gemeenteraad aangeboden. Er geldt voor dit
beleid geen wettelijke digitaliseringsplicht. Bij het
opstellen is zoveel mogelijk rekening gehouden
met uitwisselbaarheid van de documenten en
toekomstige digitaliseringswensen. Op die manier
kan nog een extra digitaliseringslag worden
gemaakt.

Elke twee jaar zal de Nota Ruimtelijke Kwaliteit
worden geëvalueerd op inhoud. Beleid dat na
vaststellingsdatum van de nota is opgesteld, nieuwe
wetgeving of ervaring in werkwijze met de criteria
kunnen leiden tot inhoudelijke aanpassingen. Deze
actualisatie valt onder de verantwoordelijkheid van
de afdeling Ruimtelijk Beleid/Stadszaken van de
gemeente Haarlem.

Door de gemeenteraad vastgestelde Criteria
voor Ruimtelijke Kwaliteit of Welstandcriteria
voor een project, die golden voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit,
blijven van toepassing op dat specifieke project.
De gemeenteraad kan in het kader van nieuwe
fysieke projecten (aanvullende) specifiek op dat
project gerichte Criteria voor Ruimtelijke Kwaliteit
vaststellen.
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1 INlEIDING
Met de Visie op Ruimtelijke Kwaliteit
wil de gemeente Haarlem zich
uitspreken over de richting waarin
de stad zich ontwikkelt. De Visie op
Ruimtelijke Kwaliteit dient als ambitieen referentiekader voor ruimtelijk
beleid. Het belangrijkste doel daarbij is
om de stad duurzamer te maken. Het
kan geen kwaad om deze modieuze
en multi-interpreteerbare begrippen,
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid,
hier nader te definiëren. Niemand
is er namelijk tegen (er wordt al
gesproken van duurzamisme als
architectuurstroming), maar wat
betekenen ze concreet voor Haarlem?
Beide begrippen hebben een ruimere,
meer integrale betekenis dan
gewoonlijk wordt gedacht.

1.1 Ruimtelijke
kwaliteit en duurzame
verstedelijking

1

VROMraad, Verkenning ruimtelijke Kwaliteit, februari 2011.

Ruimtelijke kwaliteit gaat verder
dan het zo goed mogelijk inpassen
van gebouwen en straatmeubilair.
Ruimtelijk kwaliteit kan worden
omschreven als de balans tussen
gebruikswaarde, toekomstwaarde en
belevingswaarde.1 Gebruikswaarde
gaat over de functionele kwaliteiten
van een ruimtelijk initiatief: de
geschiktheid van een functie op een
plek, een doelmatig gebruik, een
doelmatige aanleg en doelmatig
beheer, bereikbaarheid en efficiëntie.

Belevingswaarde gaat over wat
de gebruiker aangenaam en
vertrouwd vindt, de beeldkwaliteit,
en omvat begrippen als diversiteit,
vorm, compositie, herkenbaarheid,
attractiviteit en schoonheid.
Toekomstwaarde gaat over
duurzaamheid, tijd, uitbreidbaarheid,
aanpasbaarheid en flexibiliteit. Met
andere woorden: een ruimtelijk initiatief
dat bestand is tegen de tand des
tijds. Deze drie waarden gelden voor
alle ruimtelijke schaalniveaus: van
het aanbrengen van een dakkapel
tot het maken van een masterplan.
Voor ruimtelijke kwaliteit gelden
geen algemene objectieve regels of
oplossingen. Het is het vermogen
van de stad om transformaties op
vloeiende en gebiedseigen wijze
te kunnen opnemen, zodat de stad
herkenbaar blijft. De balans tussen
de drie waarden zal daarbij telkens
anders liggen. Het is afhankelijk van
de plannen, de plek en de mensen hoe
ruimtelijke kwaliteit eruit ziet.
Daarnaast veranderen de opvattingen
over wat ruimtelijke kwaliteit is door de
tijd heen. Volgens de VROMraad zou
een duurzame ruimtelijke ordening,
of ‘duurzame verstedelijking’ het
uitgangspunt moeten zijn voor deze
tijd. Dit is aansprekend voor Haarlem,
de stad die in 2030 klimaatneutraal
wil zijn en daar de Groene Mug

voor in het leven heeft geroepen.
Duurzaamheid betreft meer dan
het gebruik van zonnepanelen en
spaarlampen en het stimuleren
van elektrische auto’s. Naast de
klimaatgerichte duurzaamheid is het
begrip ecologische duurzaamheid
ook op de gebouwde omgeving van
toepassing, waarbij het dan gaat om
het zo zorgvuldig mogelijk ontwerpen
en beheren van de stromen in een stad
(producten, energie, verkeer, afval).
Sociale duurzaamheid heeft te maken
met de leefbaarheid en leefkwaliteit
van een plek – steden veranderen,
maar daarbij is het de uitdaging dat
zij voor haar bewoners herkenbaar
en vertrouwd blijven. In de stedelijke
ruimte betekent duurzaamheid het
maken en beheren van een robuust
stelsel van openbare ruimtes,
herkenbaar en passend bij het karakter
van de stad. Duurzaamheid in de
stedelijke ruimte is geen vrijblijvende
keuze meer, maar een cruciale factor
voor het vestigingsklimaat. Niet alleen
merken steden dat het nodig is om
het ‘eigene’ van de stad opnieuw uit
te vinden, de tweede urgente reden
is het feit dat de oude bouwpraktijk
nooit meer terugkomt. Zestig jaar lang
hebben we Nederland ontwikkeld voor
een verdubbeling van de bevolking,
nu gaat het nog om geringe groei en
in gebieden buiten de Randstad zelfs
vaak om krimp. We moeten het dus
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doen met wat we hebben, en de kwaliteit ervan moet goed
zijn. Voor veel mensen is dit een lastige mentale switch,
van de oude reflex van groei en nieuwbouw naar een
nieuwe praktijk van bouwen naar ombouwen, van precies
programmeren en contextueel maatwerk. Het werken
met de bestaande stad als uitgangspunt vraagt een grote
verandering in denken en doen, in strategie en proces, in
instrumenten en middelen. Deze omschakeling raakt niet
alleen de bouwsector, maar ook de opdrachtgevers en de
overheid, en de burgers. Haarlem is bij uitstek geschikt voor
deze omschakeling. De kwaliteiten en het vestigingsklimaat
van de binnenstad zijn een toonbeeld van duurzaamheid
in de stedelijke ruimte, maar ook de gebieden buiten de
binnenstad kunnen elk vanuit hun eigen kwaliteit sterker
worden. Gebiedsontwikkeling kan ook duurzaam zijn. Heel
concreet: het combineren van meerdere functies in één
gebouw of gebied is duurzaam. leegstaande gebouwen
herbestemmen is over het algemeen duurzamer dan slopen
en nieuwbouwen. Het laten staan van oude gebouwen of
structuren is ook sociaal duurzaam: het vasthouden van de
herinnering en betekenis van een plek in de stad, zodat de
stadsbewoners zich ermee blijven identificeren – sociale
duurzaamheid in plaats van ontworteling. Het belang van
herbestemming wordt ook in de Beleidsbrief Modernisering
Monumentenzorg onderstreept. Daarnaast wordt in de
beleidsbrief gesteld ‘dat goede ruimtelijke ordening betekent
dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen
die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte en dat
cultuurhistorie daar een belangrijke van is.’
Nieuwe toevoegingen aan het stedelijk weefsel zouden zich
vanuit het duurzaamheidsprincipe moeten verhouden tot
de plek in de stad. Duurzaam is ook om nieuwe gebouwen
toekomstbestendig te maken, flexibel indeelbaar en bestand
tegen de tand des tijds. Kortom: duurzame verstedelijking
omvat naast klimaatgerichte opgaven, ook transformatie en
hergebruik van het stedelijk weefsel en sociale kwesties als
leefbaarheid en leefkwaliteit.
In deze Visie op Ruimtelijke Kwaliteit gaat het wat het
stedelijk weefsel betreft om het ontwerp en de inrichting
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van de lange lijnen en structuren van de stad, de gebouwde
en groene ruimtes én de sfeer van de stad. De verkenning
van de VROMraad ondersteunt deze noties. ‘Denken over
ruimtelijke kwaliteit en duurzame verstedelijking betekent
dat het verhaal van de duurzame samenleving uitgebreid
moet worden met nieuwe perspectieven op de kwaliteiten
van stad en land in hun onderlinge samenhang, de
groene kwaliteiten van steden, de stedelijke kwaliteiten
van het landschap, de kwaliteit en het comfort van
vervoersystemen, de mogelijkheden van alternatieve
energieopwekking, et cetera. Hier moet sprake zijn van
kwaliteitsbeleid.’ Meer concreet voor Haarlem stelt de
Kadernota Haarlem Duurzaam uit 2011 dat het vooral
gaat om twee zaken. Ten eerste ‘het beschermen en
toekomstbestendig maken van de fysieke en functionele
kwaliteiten van Haarlem. Zo stelt o.a. klimaatverandering
nieuwe eisen aan de inrichting van de stad’. En ten tweede:
Het verduurzamen van het ruimtegebruik. Hoe bevorder
je een efficiënt en meervoudig ruimtegebruik, zonder de
leefomgevingskwaliteit aan te tasten?’ Het nadenken over
een duurzame verstedelijking was voor Haarlem overigens
niet nieuw. In 2006 werd de Nota Duurzame Stedenbouw
vastgesteld. Duurzame stedenbouw draait om het behoud
en herstel van historische structuren enerzijds en het
stimuleren van eigentijdse ruimtelijke ontwikkelingen
anderzijds.

om als stad het ruimtelijk beleid consistent te houden,
het vizier op de langere termijn te richten, de kwaliteiten
te borgen en te versterken, zonder overigens de ‘stad op
slot te gooien’ en niet meer open te staan voor initiatieven
en verandering. Het gaat er om de dynamiek in te zetten
om de kracht en de historisch gegroeide identiteit van de
stad door te ontwikkelen en te versterken. Bovendien heeft
Haarlem gebieden en stadsdelen met een ontwikkelingsen transformatieopgave, waarin het de uitdaging is om de
ruimtelijke (en sociale) kwaliteit van de stad te verbreden of
te verdiepen.

Hoe voelt Haarlem, wat zijn de unieke plekken en
eigenschappen van de stad? Welk type bedrijvigheid past
bij Haarlem? Wanneer de kans wordt gegrepen om het
belang van economische duurzaamheid te verbinden met
dat van ruimtelijke kwaliteit, ontstaat een goede basis voor
de toekomst: een stad die sociaal, fysiek en economisch
duurzaam is, waarin stromen van mensen, energie,
goederen en diensten op gebiedseigen wijze in het stedelijk
weefsel zijn opgenomen.

1.2 Doel

Voor Haarlem is ruimtelijke kwaliteit een belangrijke troef
om bewoners, investeerders en bezoekers aan zich te
binden. De Visie op Ruimtelijke Kwaliteit is een instrument

Het opstellen van de Visie op Ruimtelijke Kwaliteit mag
niet worden verward met het van de grond af opbouwen
van nieuw ruimtelijk beleid. De visie komt voort uit het
bestaande beleid en vult deze aan met waarnemingen
en observaties die bijdragen aan het begrijpen van
Haarlem als unieke stad. Daarvoor zijn meer dan zestig
gemeentelijke, regionale en provinciale nota’s uit de
afgelopen tien jaar doorgenomen – nota’s die telkens een
deelaspect behandelen, zoals openbare ruimte, mobiliteit,
daklandschappen of economisch vestigingsklimaat.
De analyse van deze nota’s is als bijlage in dit rapport
opgenomen. De samenhang en complementariteit tussen
deze beleidsstukken dreigt in de veelheid uit beeld te
verdwijnen.

De Visie op Ruimtelijke Kwaliteit geeft een integrale
(stadsbrede)visie op ruimtelijke kwaliteit die voor ieder
nieuw ruimtelijk plan de basis vormt. Het gaat om
prioriteiten stellen en keuzemogelijkheden inperken.
Voor burgers, bewoners, investeerders, ontwikkelaars
en ambtenaren wordt duidelijk welke richting gekozen
wordt voor de langere termijn en hoe zich dit vertaalt in
ruimtelijke kwaliteit en differentiatie. Met de visie kan de
stad kernachtig uitdragen waar haar kracht en haar ambitie
ligt en de prioriteiten door alle schalen en sectoren laten
terugkomen. Behalve voor communicatie is de Visie op
Ruimtelijke Kwaliteit ook een kompas voor ontwikkeling,

dat bestaande en toekomstige nota’s, structuur- en
gebiedsvisies, erfgoedbeleid en bestemmingsplannen
vooraf van een koers voorziet.
De Visie op Ruimtelijke Kwaliteit is geen
projectendocument, maar een koersdocument, waaraan
afzonderlijke ruimtelijke projecten getoetst zullen worden.
Er wordt uitgegaan van bestaande kwaliteiten van Haarlem
maar ook van gewenste ontwikkelingen. De relatie tussen
duurzaamheid, in de zin van toekomstbestendigheid en de
kwaliteit van de leefomgeving, cultuurhistorie en ruimtelijke
kwaliteit is een belangrijk thema van de visie. De visie
richt zich op hoofdlijnen en samenhang tussen bebouwde
en onbebouwde ruimte. Hiervoor zijn tien gouden regels
geformuleerd die een prioriteit voor ruimtelijke ontwikkeling
in Haarlem uitspreken. Met andere woorden: het zijn
sturingsrichtlijnen voor alle projecten en beleid voor de
ruimtelijke ontwikkeling in Haarlem. De gouden regels zijn
te vinden in hoofdstuk 4. Deze tien regels bieden geen
concrete oplossing voor elk denkbaar vraagstuk. Het maken
van inhoudelijke afwegingen wordt vergemakkelijkt. De
uitwerking en details zijn in andere beleidsdocumenten
vastgelegd of komen terug in de Beoordelingskaders
Ruimtelijke Kwaliteit.

in beleidsdocumenten op stedelijk, provinciaal en
metropolitaan niveau (2.2), en verbonden met specifieke
Haarlem eigenschappen zoals die uit reisbeschrijvingen
en (historische) bronnen naar voren komen (2.3). De
typering van het eigene van Haarlem helpt om beslissingen
omtrent de ruimtelijke koers en daarmee het gewenste
vestigingsklimaat van Haarlem te concretiseren. De
aanbevelingen die hieruit voortvloeien zijn te lezen in
2.4. In hoofdstuk 3 wordt Haarlem neergezet als een
stadslandschap in vier delen, met elk eigen bestaande
ruimtelijke karakteristieken, maar ook specifieke ruimtelijke
opgaven: de beschermde stad, de geconsolideerde
stad, de stad in transformatie en de lange lijnen die alles
samenbinden, oriëntatie geven en de stad als één geheel
ervaarbaar maken. De vierdeling vormt de basis voor de
vier regieniveaus in de Beoordelingskaders Ruimtelijke
Kwaliteit. Het hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen
over het stadslandschap (3.4). De Gouden Regels, de
sturingrichtlijnen voor alle projecten en beleid voor de
ruimtelijke ontwikkeling in Haarlem, staan in hoofdstuk
4. Als bijlagen zijn opgenomen een korte schets van de
ruimtelijke ontwikkeling van Haarlem en een overzicht van
de ruimtelijk beleidstukken waarop deze visie is gebaseerd.

Het werken met de Visie op Ruimtelijke Kwaliteit vergt ook
iets van de gemeentelijke organisatie. Heel praktisch zal
de Visie op Ruimtelijke Kwaliteit in ieder nieuw ruimtelijk
product weerklinken en worden geconcretiseerd. Deze
koers past niet bij een sectoraal ingerichte gemeentelijke
organisatie met afgebakende domeinen, omdat er dan in
breuken wordt gedacht in plaats van verbindingen. Een
samenhangend en integraal verhaal waarin het profiel
en verhaal van de gemeente naar voren komt, biedt
transparantie, efficiency en complementariteit. Dat is
duurzaam.

1.3 Opzet
Deze visie begint met een onderzoek naar wat Haarlem
eigen is (hoofdstuk 2). Dit is gevraagd aan enkele
(oud) Haarlemmers (2.1), gespiegeld aan uitspraken
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2 HAARlEM EIGEN
Het gaat goed met Haarlem. De stad scoort hoog op
een aantal populaire lijstjes. Haarlem is de beste grote
woongemeente (Elsevier, 29 juni 2011). Voor het eerst
sinds 1966 kent Haarlem een vestigingsoverschot dankzij
een flinke instroom van Amsterdamse huishoudens. In
2000 verhuisden er 1051 Amsterdamse huishoudens naar
Haarlem, in 2009 al 1413 (Jaarstatistiek 2010, gemeente
Haarlem). Haarlem werd in 2009 verkozen tot meest
gastvrije stad. Haarlem was beste winkelstad in 1994, 2004
en 2005 en er werd in de zomer van 2011 ruim vijf keer
vaker naar een hotelkamer gezocht dan in dezelfde periode
vorig jaar.
Om het succes van Haarlem uit te bouwen, is het van
belang te begrijpen wat het unieke van Haarlem is. Hoe kan
de stad getypeerd worden, zoals ook een individu getypeerd
kan worden met zijn of haar kenmerkende eigenschappen?
Net als een mens verandert en groeit een stad door de tijd,
maar zijn de belangrijkste eigenschappen in vroegere jaren
gevormd en vastgelegd. De typering van het eigene van
Haarlem helpt om beslissingen omtrent de ruimtelijke koers
en daarmee het gewenste vestigingsklimaat van Haarlem te
concretiseren. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien zijn
te lezen in 2.4.

2.1 Haarlemmers
Desiree, interieurarchitect, 40 jaar, van haar 18e tot 35e
in Haarlem gewoond: ‘Voor mij is Haarlem synoniem
met ontspanning, het is een leisure city, geen werkstad.
Er zijn terrasjes, groen, aanlegsteigers in het Spaarne,
chique winkels voor zeepjes, kruiden, boeken en mode,
concertzalen en veel sport. Volgens mij heeft Haarlem de
meeste restaurants op het aantal inwoners. In Rotterdam,
waar ik nu woon, denk ik: ik moet aan het werk, ik mag
hier niet zitten. Dat gevoel past nu beter bij mijn creatieve
bedrijf. Haarlem heeft minder dat broedplaatsgevoel en is
een gesloten systeem: de bedrijven in de Waarderpolder
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exporteren nauwelijks, maar leveren hun producten terug
aan de Haarlemmers.’
Rutger, 40, marketingdirecteur, opgegroeid in Haarlem:
‘Haarlem is de meest Britse stad van Nederland. In
de zin van tradities en keeping up appearances. Stad
van geschiedenis en literatuur. Grote schrijvers en de
boekdrukkunst. frans Hals. De Haarlemmerhout als long
van de stad, het Spaarne als lieflijk watertje om te roeien,
niet voor koopvaardij en visserij. De duinenrij met de
oude villa’s van Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout
drukken een stempel op de stad. Ook in de slechtere
wijken voelt Haarlem nooit echt bedreigend. Het Sodom
en Gomorra is Amsterdam, dat lonkt voor alle Haarlemse
jeugd. Haarlem heeft een “droge” kant en een “natte”
kant, de duinen met de dure mooie buurten op staal
gefundeerd en de natte polderkant van Schalkwijk. Het
Spaarne is de waterscheiding. Toch is het centrum het
meest tot de verbeelding sprekend met de Grote Kerk als
absoluut hoogtepunt. De kathedraal is van grote afstand
al beeldbepalend. Met helder weer is vanuit Amsterdam
het silhouet duidelijk te zien. Mooi afgezet tegen de hoge
beboste duinen. Haarlem heeft voor toeristen de perfecte
mix van historie (hofjes, kerken, theaters, grachten,
Teylers en frans Hals) maar ook goede winkels en
restaurants, zonder de nadelen van Amsterdam: vervuiling,
massa, zakkenrollers en brommerjongens. Haarlem als
braaf broertje van de Grote stad. Een beetje dandy en
zelfgenoegzaam.’
Corine, 40, architect, opgegroeid in Schalkwijk: ‘Haarlem is
multicultureel, groen en geeft een dorps gevoel. Het is er
veilig.’
Wicher, 43, advocaat en vroeger middelbare scholier
in Haarlem: ‘Haarlem heeft het imago van gezapigheid,

vergelijkbaar met Den Haag. Er gebeurt niet bijzonder
veel, want - is het idee - als je echt wat wilt, ga je naar
Amsterdam. Om te wonen kom je wél naar Haarlem: de
huizenprijzen zijn er lager, er is meer groen, het is er ‘witter’
en heeft een kindvriendelijker imago. De oriëntatie op de
duinen en de zee is sterk. Haarlem ten noorden van het
spoor heeft een eigen karakter. De rest van Haarlem ziet
‘noord’ als ongunstig, armoedig of volks. Dit is een gevoel,
niet per se juist, dat vooral in Haarlem-Zuid leeft, dat
overloopt in Heemstede. Heemstede is de woonstee van
de gegoede burgerij met te weinig geld voor het westelijk
gelegen duingebied (Bloemendaal-Overveen-AerdenhoutVogelenzang). Voor het bloeiende industriële Haarlem
moeten we ver teruggaan, naar de tijd van scheepsbouw en
bier. Ook de Drostefabriek natuurlijk, bijna overal te ruiken
bij noordenwind. Haarlem is voor mij bijzonder vanwege de
overzichtelijkheid en kleinsteedsheid, zonder provinciaals,
dat wil zeggen naar binnen en op zichzelf gekeerd te
zijn. De nabijheid van Amsterdam bepaalt dat, de quasi
arrogante, ruime blik van Amsterdammers er in Haarlem
ook is.’
GertJan (40), beheerder van Kunstfort Vijfhuizen en
geboren en getogen in Haarlem, woont aan het Spaarne:
‘Eigenlijk moet je deze vraag niet stellen aan een
Haarlemmer, deze mensen zijn erg kritisch (zelfs negatief)
over hun eigen stad, nu valt dat in mijn geval wel mee, ik
ben erg gelukkig met mijn woonomgeving. De Haarlemse
binnenstad wedijvert met die van Delft en leiden. De
binnenstad is waar het gebeurt. Daarbuiten wordt gewoond,
gewerkt en gerecreëerd. Sommige mensen zullen het
hier niet mee eens zijn. Haarlem is een stad van weinig
gekkigheid, geen extroverte bedoening, soms zelfs wel een
beetje saai daardoor.’
Ard, 47, uitbater van een Haarlems eetlokaal, opgegroeid

in Haarlem, maar er vanaf zijn 22ste niet meer woonachtig:
‘Haarlem is een stad waar een rivier door stroomt waar
te weinig mee gedaan wordt. Haarlem is een retail stad.
Haarlem is een vrij relaxte stad. Haarlem is een horeca
stad met uit de omgeving een grote aanzuigende werking.
Haarlem vind ik een ondernemende stad waar vrij veel
wordt georganiseerd op verschillende fronten.’
Haico en Marga (50 en 45), grafisch ontwerpers in
Haarlem: ‘Wij zijn import en wonen in het overwegend
blanke centrum, dat kleurt het beeld natuurlijk wel. Haarlem
is een voorzichtige stad, er is weinig spraakmakende
hedendaagse architectuur. Wij zien de stad door de centrale
ligging als de perfecte ‘satellietwijk’ van Amsterdam, met zijn
eigen stedelijke kwaliteiten. Je hoeft niet weg, maar bent
ook snel in bijvoorbeeld Amsterdam. De voorzieningen zijn
van hoog niveau: musea (oudste museum van Nederland),
filmhuis, theater, schouwburg, muziektheater, restaurants,
winkels, en toch heerst er een dorpse en kleinschalige sfeer.
De mentaliteit is er ook minder gehaast dan bijvoorbeeld
in Amsterdam, ook omdat het verkeer minder dominant
aanwezig is. De bevolking heeft een hoog opleidingsniveau
en een mooie mix: universitair, ondernemers, creatief (veel
acteurs, tv-persoonlijkheden en schrijvers).

2.2 Overheden
Het is interessant om bovenstaande meningen te spiegelen
aan uitspraken in de verschillende beleidsdocumenten
op stedelijk, provinciaal en metropolitaan niveau. Uit het
coalitieakkoord 2010-2014: ‘De kracht van onze stad is
onze goed opgeleide bevolking, onze rijke historie, talrijke
monumenten en aantrekkelijke groene omgeving, vlakbij
de duinen, de zee en Amsterdam.’ Verder: ‘Haarlem moet,
als centrumstad in Zuid-Kennemerland, een bijdrage
leveren aan de versterking van de (internationale)
concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam.
Een heldere positionering van Haarlem ten opzichte van
Amsterdam, Haarlemmermeer en Schiphol is cruciaal. […]
Kortom: de kracht van Haarlem is de kracht van kwaliteit.’
In de visie van de Metropoolregio is Haarlem het rustpunt

in een turbulente regio. Uitgaan van het bestaande dus,
met voor Haarlem de troeven van een sterke historische
identiteit, de luwte van de menselijke maat en de nabijheid
van een aantrekkelijk (kust)landschap. Impliciet stelt de
MRA dat Haarlem niet de stad is van grote hoofdkantoren
(dat is de zuidas) maar het moet hebben van haar
vestigingsklimaat in een monumentale omgeving en als
centrumstad van Zuid-Kennemerland.
De provincie Noord-Holland ziet het vasthouden aan de
bewezen kwaliteit als speerpunt voor Haarlem. Het nieuwe
zit vooral in recreatief gebruik van die kwaliteiten en het
versterken van de ontsluitingsstructuur. Impliciet wordt
gesteld dat het laatste punt, de verkeersdynamiek, niet ten
koste mag van de bestaande kwaliteit, omdat daarmee het
kind met het badwater wordt weggegooid.
De Kamer van Koophandel tenslotte bevestigt het beeld uit
de beleidsdocumenten. Haarlem telt relatief veel bedrijven
in de sector Adviesdiensten en de economie van de
regio wordt ook wel omschreven als diensteneconomie.
Veel bedrijven uit de kennis intensieve dienstverlening
(‘KIBS’ Knowledge Intensive Business Services`) zijn
ZZP-ers die werken vanuit huis in de luxe woongebieden
zoals Aerdenhout en Bloemendaal. ICT bedrijven zitten
in de binnenstad van Haarlem en langs de A9, terwijl
er twee grote werkgevers uit de life Science (farmacie)
industrie in Haarlem gevestigd zijn. Dan is er natuurlijk
toerisme, recreatie en horeca. Vooral in de laatste sector
zijn Haarlemse ondernemers sterk vertegenwoordigd. De
onderwijsinfrastructuur ondersteunt de velden horeca,
cultuur, media en creatieve industrie.

2.3 De mentaliteit van Haarlem
Bovenstaande mini-interviews vertolken de mening
van nu, de indrukken van Haarlem. De uitspraken uit
de beleidsnota’s geven het beeld van de professionals
die dagelijks aan Haarlems stedelijk gebied werken.
Wat gebeurt er als we de waarden uit de interviews en
beleidsnota’s verbinden met de geschiedenis van de
stad? Met andere woorden: welke waarden zijn duurzaam
gebleken voor Haarlem, zijn geworteld in de stad en dus

Haarlem eigen? Want daar gaat duurzaamheid in de
kern over: voortbouwen op waarden die zich bewezen
hebben. Dat zijn niet alleen fysieke waarden, die gaan over
gebouwen, straten, pleinen, parken en landschap, maar
vooral mentale waarden, de eigenschappen die Haarlem
heeft.
Wat zijn, naast de veelgehoorde opmerkingen over de
stad, de diepere eigenschappen van de stadscultuur van
Haarlem? Welke mentaliteit heeft ervoor gezorgd dat
Haarlem de stad geworden is die nu zo positief ervaren
wordt - en welke lessen kunnen we leren van de founding
fathers van Haarlem? De bloeitijd en groei van Haarlem ligt
ontegenzeggelijk in de zeventiende en achttiende eeuw.
In die tijd waren twee import-bevolkingsgroepen cruciaal
voor het huidige Haarlem: de (katholieke) Vlamingen en de
doopsgezinden. Iedere groep zorgde op zijn eigen manier
voor groei en bloei van de stad.
De Vlamingen vormen een bevolkingsgroep die de kleur
en het stadsbeeld van Haarlem sterk hebben bepaald. In
1622 was het bevolkingsaantal van de stad - mede door
de toestroom van Vlamingen (vooral Gentenaren) na de
val van Antwerpen (1585) - verdubbeld. De immigranten uit
het zuiden brachten een nieuwe zin voor kunst en verfijning
mee. De beroemdste Haarlemse schilder en architect,
frans Hals en lieven de Key, waren Vlamingen die met
hun netwerk voor een nieuw cultureel klimaat zorgden.
Hooggeschoolde ambachtslieden als zilversmeden en
boekdrukkers vonden in de stad al snel een markt voor
hun producten. Vlaamse textielarbeiders versterkten de
laken- en linnenindustrie. De kleinschaligheid en intimiteit
van de binnenstad is terug te voeren op de aanwezigheid
van Vlaamse bouwers en stadsbouwmeesters. Na de
verwoestingen door de Spanjaarden en een stadsbrand
bouwde lieven de Key met Vlaamse bouwlieden de
stad weer op in ‘Haarlemse stijl’: horizontale accenten,
Tudorbogen op kraagsteentjes met kopjes, leeuwenmaskers
in het fries en vele specken (blokjes) in de gevels.
Vanaf de trappen van het stadhuis is de Grote Markt
een Vlaams plein, zo prijst het Vlaamse online lifestyle
magazine ‘weekend.be’ aan. De Vlaamse kunstenaars en
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ambachtslieden zijn de makers van het unieke stedelijke
interieur van de binnenstad van Haarlem.
In bredere zin gaat het natuurlijk om het Vlaamse gevoel dat
ook in de interviews zo sterk naar voren komt: dorps, dandy,
relaxed en cultureel van hoog niveau - overzichtelijk en
kleinsteeds, zonder provinciaals te zijn.
Een tweede lijn in de stad die veel van Haarlems
allure, mentaliteit en tradities verklaart is die van de
doopsgezinden, die rond 1600 veelal uit Schotland om
geloofsredenen naar Haarlem waren gekomen. Bij de
Doopsgezinden worden niet de kinderen al gedoopt, maar
pas de mondige volwassenen die eerst een persoonlijke
geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Omdat doopsgezinden
geen overheidsfuncties konden en wilden uitoefenen,
werden velen van hen koopman, geneesheer, boekverkoper,
apotheker of kunstenaar. Door hard te werken en slim te
trouwen en te erven werd het een rijke gemeenschap. De
gemeente profiteerde daarvan mee. Al in de zeventiende
eeuw werden grote bedragen geschonken of gelegateerd,
waaruit fondsen ontstonden, die het mogelijk maakten om
‘ruim te bedeelen’.
In de achttiende eeuw kregen de doopsgezinden in Haarlem
steeds meer aanzien. Zijdekoopman en bankier Pieter
Teyler van der Hulst (1702-1778) legde verzamelingen
aan van wetenschap en kunst. De Teylers Stichting is nog
steeds actief op die terreinen en de Nederlandse regering
heeft het voornemen het Teylers museum voor te dragen als
UNESCO-werelderfgoed. Het stadsbeeld van Haarlem is
vol met gebouwen die doopsgezinden in classicistische stijl
door toparchitecten lieten bouwen: kerken natuurlijk, maar
ook vele hofjes, voortkomende uit een actieve liefdadigheid
en armenzorg en nog altijd springlevend. De Duitse
architect Karl Scheffler die in 1930 een reisverslag van
Holland maakte verbaasde zich over de vele buitenplaatsen
rond de stad, aangelegd door doopsgezinden en schreef:
‘Besitzfreudige Menschen haben sich, ihren Kindern und
der Gemeinschaft hier ein Paradies geschaffen, woran nicht
nur die Eigentumer teilhaben.’
De mentaliteit van private investeringen voor publieke (vaak
culturele) doelen is geen geschiedenisles, maar kan als
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typisch Haarlemse kracht het profiel van de stad helpen
versterken. Haarlem als stad met krachtige weldoeners en
financiers: de lange lijn is er nog altijd. De tot beste winkel
van Haarlem uitgeroepen ‘De wereld van Jansje’ is een
initiatief van de doopsgezinde gemeente en de Hartekamp
Groep. Haarlem was als vestigingsklimaat duurzaam
voordat het woord was uitgevonden. Dat kwam in hoge
mate omdat doopsgezinde burgers zich inzetten voor het
stadsbeeld, zwakkere medeburgers hielpen en daarnaast
allure gaven aan de stad, door te investeren in wetenschap,
kunsten, stadsvilla’s en hofjes. Waren de Vlamingen de
makers van het zeventiende-eeuwse stedelijke interieur
van Haarlem, de doopsgezinden waren de weldoeners en
financiers die de voornaamheid van het achttiende-eeuwse
Haarlem met een stroom van classicistische bouwwerken
bepaalden.
Na de achttiende eeuw is er geen periode geweest waarin
het stedelijke klimaat van Haarlem zo sterk werd bepaald
en gevormd door haar eigen bevolking. In veel Hollandse
steden zorgde de industriële revolutie voor een makeover van het stadslandschap, in Haarlem niet. Natuurlijk
vestigden zich ook in Haarlem verschillende fabrieken,
waaronder de Drostefabriek en de werkplaats van de
Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, maar het
stedelijk landschap werd niet door industrie bepaald. Dat
werd misschien toen wel betreurd, maar heeft achteraf
de kracht van Haarlem bepaald. Niet de werkstad, maar
de woonstad werd in de periode van de industrialisatie
versterkt, toen (villa)parken als het Kenaupark verrezen op
de gesloopte vestingwerken. Het gevolg was dat Haarlem
zich rond 1900, mede dankzij de spoorwegen en het
opkomende forensendom kon profileren als leisure city. Uit
deze tijd stamt haar reputatie als sublieme en voorname
woonstad met een fenomenaal landschappelijk achterland
van buitenplaatsen, duinen en zee. Het private geld dat in
publieke bouwprojecten werd gestoken leverde niet langer
armen- en bejaardenhofjes op, maar werd geïnvesteerd in
gebiedsontwikkeling met een groene stedelijke meerwaarde.
Bosch en Vaart, één van de eerste commerciële
projectontwikkelingen, vormt een erfenis van deze periode.

Hier werd een landgoed door twee Haagse ontwikkelaars
opgedeeld in percelen, die verkocht zijn aan architecten,
kunstenaars en bouwers. De gemeente stelde regels aan
de rooilijn en de verhouding tuin-bouwkavel. Het resultaat is
een kaleidoscoop van 33 villa’s en 352 herenhuizen omringd
door weelderig groen. In de negentiende en twintigste eeuw
bleef Haarlem hierdoor als vestigingsplaats aantrekkelijk,
met een toen al ontluikende toeristische industrie gebaseerd
op de glorietijd van de zeventiende eeuw. Het breukdenken,
zo eigen aan de modernistische architectuur en
stedenbouw, en voortkomend uit de snelle veranderingen
van de industrialisatie, is aan Haarlem voorbij gegaan.
Haarlem heeft geen onafgemaakte visioenen aan deze
periode overgehouden, maar zette het thema van ‘gedeelde
weelde’ voort, bijvoorbeeld in de tuinstadwijken van de
humane modernist-architect Han Van Loghem, excentrieke
zoon van een welgestelde Haarlemse bloembollenkweker.
Hij maakte het thema wonen in het groen ook voor de
massa bereikbaar. Het is ook dit thema dat onder de naam
‘wijkgedachte’ in de naoorlogse uitbreidingswijk Schalkwijk
centraal stond – ook al ervaren we dat daar na ruim veertig
jaar niet meer op die manier. De kern van het principe van
gedeelde weelde is de publieke meerwaarde van private
investeringen. Het is dit principe dat in Haarlem van de
Vlamingen via de doopsgezinden en de leisure city in de
welvaartsstaat van de twintigste eeuw overeind bleef. Meer
dan ooit is dit principe en de genereuze stedelijke kwaliteit
die er uit voortkwam, voor Haarlem actueel.

2.4 Haarlem eigen: aanbevelingen
Voor een kwalitatief duurzame doorontwikkeling
van Haarlem is het essentieel om de kwaliteiten die
Haarlemmers en overheden aan Haarlem toedichten,
en de mentaliteit van Haarlem, te verbinden met de
ruimtelijke kwaliteit van de stad. Waar moet de inzet van het
gemeentelijk apparaat op gericht zijn?
• Haarlem kiest voor een sociaal, fysiek en economisch
duurzame stedelijke ontwikkeling, waarin stromen van
mensen, energie, goederen en diensten op gebiedseigen
wijze in het stedelijk weefsel worden opgenomen. Daarmee
maakt Haarlem zichzelf toekomstbestendig en versterkt het
zijn unieke kwaliteiten.
• Niet alleen gezien de actuele crisis op de woningmarkt,
maar ook geredeneerd vanuit de spankracht van de
bestaande stad, lijkt het passender te concentreren op
kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat betekent inbreiding,
herbestemming en herontwikkeling en verduurzaming van
de bestaande voorraad.
• Zorg voor het meerwaarde-effect van private
investeringen: gedeelde weelde.
• Schep de voorwaarden waarbinnen gedeelde weelde
mogelijk wordt: werk aan flexibele bestemmingsplannen die
een gecombineerd gebruik mogelijk maken, zowel in functie
als in tijd.
• Duurzame ontwikkeling met respect voor de
gebiedskarakteristieken is typisch Haarlems, en zou de
norm moeten zijn voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Dat
betekent dat de bestaande ruimtelijke kwaliteit kaderstellend
wordt.
• Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het niet alleen over de vraag
óf een ruimtelijke ingreep moet plaatsvinden, maar ook
hoe deze het beste ingepast kan worden en vooral wáár.
Een goed gebouw op een slechte plek levert immers geen
ruimtelijke kwaliteit (vooral bij de plaatsing van functies als
scholen, hotels en sportcomplexen gaat het wel eens mis).
locatiekeuze is cruciaal.

• Haarlem zet zich in voor een klimaatneutrale stad met
een goede bereikbaarheid en duurzame mobiliteit.
• Zorg voor kwalitatief hoogwaardige toetsing en borging
van gebiedsontwikkeling en bouwplannen.
• Hoogwaardige publieke voorzieningen betekent niet
automatisch ook financiering door de publieke sector.
Engeland is vol van private mecenaten, families die
musea oprichten en collectioneurs die hun verzameling
openstellen. Onderzoek de mogelijkheid van een Haarlems
mecenaat, in de traditie van Teylers en de hofjes.
• Geef ruimte aan andere vormen van regie op ruimtelijke
projecten – neem een voorbeeld aan het Bosch en
Vaartkwartier.
• Neem burgers en hun invulling van verantwoordelijk
burgerschap serieus. Dat gaat verder dan inspraak of
vragenlijsten.
• Schep optimale woon-, werk- en recreatiemogelijkheden
voor de drager van de Haarlemse stadseconomie: het
menselijk kapitaal.
• Selecteer en stimuleer bedrijven op grond van het social
return on investment-principe. Dit hoort bij Haarlem.
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3 HET STADSlANDSCHAP VAN HAARlEM:
GENEREUS, PRODUCTIEf EN MET AllURE
Om de unieke Haarlemse stedelijke kwaliteit te borgen
is het van belang het stadslandschap te begrijpen. Want
bouwen en transformeren leidt altijd tot een veranderde
beleving in de publieke ruimte. Voordat de vier delen van
het stadslandschap van Haarlem getypeerd worden (in
3.4), wordt een korte analyse gegeven van het wezen van
de publieke ruimte in Haarlem (3.1 en 3.2), gevolgd door
aanbevelingen (3.3).

3.1 Een gegroeid stadslandschap
Waar Leiden zich in de zeventiende eeuw profileerde als
universiteitsstad, en Amsterdam als havenstad, profileerde
Haarlem zich met haar uitmuntende landschappelijke
ligging. Het beroemdste gezicht op Haarlem, dat van
Ruisdael, is er het toonbeeld van. De Duitse architect Karl
Scheffler merkte in 1930 op dat de overgang van stad naar
platteland rond Haarlem vloeibaar is, dat parken, dorpen en
landgoederen, met de stad verweven lijken te zijn. Haarlem
is een stadslandschap, waarin parken, lanen, water en
bebouwing zijn vervlochten, waar de verhouding tussen
bebouwing en groen varieert, maar routes en lange lijnen
fascinerende dwarsdoorsneden en filmische opvolging
mogelijk maken. Reisbeschrijvingen, zoals die van de
Italiaan Edmondo de Amicis in 1872 beschrijven hoe de
stad van verre verborgen ligt in de bomen, waarbovenuit
alleen de klokkentoren van de kathedraal steekt. Nergens
verstoorden fabrieken of industrieën de idylle van het
interieur van de Hollandse binnenstad of detoneerden zij de
omgeving. Amicis beschreef de mysterieuze sfeer van de
stad, en het eigen karakter ervan: een mooie, rustige stad
waarin de reiziger meer dan in andere steden de behoefte
voelt om met vrienden of getrouwen te zijn. Hij jubelt over
de stadsgrachten met de bomen erlangs, die samenkomen
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in een gewelf van groen, zodat de grachten lijken op vijvers
in tuinen. Hij beschrijft de rode toon van de stad, de straten
en de huizen van dezelfde baksteen, ‘alsof de stad is
uitgehouwen uit rood kwartsiet.’ Het valt hem op hoe weinig
spionnetjes de Haarlemse huizen hebben, dat er niets in
de ramen hangt en reclame of uithangborden schaars zijn.
‘De hele sfeer is van een aristocratische gereserveerdheid
en bescheiden behaagzucht, die nieuwsgierig maakt en de
reiziger steeds verder laat lopen om het geheim van de stad
te ontdekken.’
Als typische handels- en ambachtsstad heeft Haarlem
zijn stadslandschap altijd dubbel (dus duurzaam) gebruikt:
voor nut én voor lust. Ruisdaels schilderij toont het unieke
productiekarakter van het landschap rond de stad: de
bleekvelden, waar garens werden uitgewrongen en
uitgelegd om in de zon en lucht te bleken. De duinrellen
voorzagen de blekerijen van steeds vers helder duinwater,
en vormden de oorsprong van verschillende buitenplaatsen.
Economisch nut en private ontspanning kregen in één en
hetzelfde landschap gestalte: gedeelde weelde. Toen de
bleekvelden werden vervangen door machinale blekerijen,
nam de kwekerij-industrie de plek in: sinds 1815 was er
de beroemde kwekerij Krelage, gevolgd door Van Eeden,
Bekker, Boerhoek en Van Tubergen. Het imago van linnen
en garens werd in het midden van de negentiende eeuw
vervangen door dat van ‘De tuin van Holland’: Haarlembloemenstad. De Italiaan Edmondo de Amicis in 1872: ‘De
stad wordt omringd door tuinen, waaruit in het voorjaar
een immense bloemenzee ontspruit. Reizigers uit de hele
wereld plukken er hun boeketten in het voorbijgaan. Over de
Haarlemmerhout, onderwerp van zoveel literaire verhalen
en uitspanning sinds eeuwen schreef hij: ’Er is een prachtig
beukenbos aan de zuidkant van de stad, volgens de

overlevering het restant van een immens bos dat in vroeger
tijden het grootste deel van Holland bedekte.’ Ook hier weer
waren de kwaliteiten van het stadsbos aanleiding voor de
vestiging van buitenplaatsen en villa’s, echter zonder het
stadsbos rücksichtslos te exploiteren.
Het Spaarne, met de unieke dubbele S-bocht, fungeert als
blauwe tegenhanger van de Haarlemmerhout. Het Spaarne
is ook veelvuldig op doek vereeuwigd in zogenaamde
‘Haerlempjes’. Amicis beschreef het Spaarne als een
vestinggracht rond fort Haarlem. Het Spaarne heeft en had
vele betekenissen en rollen voor Haarlem. Eeuwenlang
vormde het de handelsader van de stad, terwijl het
Spaarne, vóór de verzilting door de Spaarndammersluizen,
het water voor het Haarlemse bier leverde. Tijdens de
80-jarige oorlog was het water een oorlogstoneel, maar het
Spaarne is ook altijd gebruikt als majestueus waterplein
voor de pleziervaart. Het Spaarne was het riool van de
stad, waar naast het menselijk spoelwater ook dat van de
linnenfabrieken op werd geloosd. Ook hier weer ging het om
een multifunctioneel gebruik voor handel en ontspanning,
voor oorlog en vrede. Wanneer we het principe van ‘nut
en lust’ verbinden met dat van ‘gedeelde weelde’, komt de
ondermaatse beleving van het Spaarne vanaf de oevers als
pijnpunt naar voren.

3.2 De essentie van het
stadslandschap
De essentie van het stadslandschap van Haarlem is
het samengaan van groen, water, openbare ruimte
en bebouwing in één ruimtelijk verhaal. De stad en de
investeerders van de stad hebben het stadslandschap
van Haarlem keer op keer weten om te vormen naar
de vragen van de tijd, maar daarbij nooit roofbouw of

onherroepelijke exploitatie toegestaan. Blekerijen werden
buitenplaatsen, vestingwallen werden villaparken. Wat is in
deze lijn van denken de vraag van deze tijd, en hoe kan het
stadslandschap die vragen opnieuw accommoderen?
Uit de omschrijving van Haarlem als stadslandschap
komen twee cruciale onderdelen naar voren: het belang
van gebiedsspecifiek ontwikkelen op de dragers van
de bestaande ruimtelijke kwaliteit, en het ontwerp en
beheer van de stedelijke beplanting. De gebruikswaarde,
toekomstwaarde en belevingswaarde zullen alleen maar
sterker worden als de hoofdroutes en plekken van de stad
sterk en kwalitatief hoogwaardig zijn.
Overigens wordt in beleidsstukken de (cultuur)historie
en de historische binnenstad beperkt tot de binnenstad.
In de gemeentelijke organisatie en in de praktijk komt dit
niet optimaal tot uiting. Beleid en inhoud zijn in Haarlem
van elkaar gescheiden. Net als gebouwd erfgoed en
archeologie. Dat betekent dat er geen beleid is dat kan
beantwoorden aan de landelijke tendens (al langer met de
Nota Belvedère uit 1999, en zeer recent als Modernisering
Monumentenzorg/BRO aangenomen door de Tweede
Kamer) om cultuurhistorie een integraal onderdeel te
maken in ruimtelijke ontwikkelingen. leiden bijvoorbeeld
(de derde monumentenstad van Nederland) heeft een
Bureau Monumenten & Archeologie met een tienjarenvisie
met bijna vijftig concrete beleidsvoornemens. Het bestaand
beleid in Haarlem (Agenda Cultureel Erfgoed, 2007) spreekt
over ‘beschermen, benutten, beleven, en duurzaam naar
de toekomst’, maar hoe worden deze ambities concreet
als onduidelijk is wat de reikwijdte, waarde en betekenis
van het Haarlemse gebouwde en groene erfgoed is? In
de vijfde monumentenstad van Nederland is het inzetten
van cultuurhistorie enkel als ´inspiratiebron´ niet genoeg.
Haarlem heeft zoveel méér dan alleen de objectmatig
beschreven waarden van de binnenstad: de lange lijnen
van bijzondere routes en het Spaarne, velden als de
tuinstadwijken van architect J.B. van loghem, plekken in het
stedelijk weefsel als de ruïne van het huis Ter Kleef en oude
kwekerijen van beroemde tuinarchitecten als Zocher en
Hosper, bijzondere parken en plantsoenen en hofjes van de

Amsterdamse School.
Dan het ontwerp en beheer van de beplanting. Bomen,
ecologie en openbare ruimte hebben in de stad elk eigen
beleidsstukken. Het Bomenbeleidsplan 2009, waarin de
hoofdbomenstructuur is vastgelegd, is gebaseerd op de
ontwikkelingsgeschiedenis van Haarlem en de ligging van
de stad op de overgang van het veenweidegebied en de
binnenduinrand. Hier wordt een gebiedsspecifieke aanpak
gebruikt, waarbij de boomstructuur is gekoppeld aan
dragende routes of structuurdragers, rekening houdend met
de stedenbouwkundige context. In 1997 is de nota ‘Meer
natuur in Haarlem’ verschenen waarin een aanzet tot beleid
voor ecologisch beheer werd gegeven. De nota is nooit
vertaald naar de praktijk. Momenteel is een actualisering
van dit beleid in bewerking, waarbij het de ambitie is om
ecologie een integraal onderdeel te maken van ruimtelijke
ontwikkeling. Wat betekent het begrip ecologie in de
Haarlemse context? Geredeneerd vanuit de eigenschappen
van Haarlem is ecologie gebaat bij een andere definitie.
In de Angelsaksische wereld heeft ecology, een meer
mens-gerichte betekenis. De stad is een ecosysteem,
en is gebaat bij een zo organisch mogelijke ontwikkeling
en beheer vanuit eigen kwaliteiten. Hoe verhouden de
monumentale bomenstructuren langs (trek)vaarten en op
buitenplaatsen zich bijvoorbeeld tot de ecologie-doelen
van natuurvriendelijke oevers, houtige begroeiingen,
graslanden en bermen? Een gebiedsspecifieke koers
zou hier het uitgangspunt moeten zijn (zoals in het
Bomenbeleidsplan 2009 is gehanteerd); een verhaal waarin
de ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied leidend is
voor het te hanteren groenbeleid.

3.3 Het stadslandschap van Haarlem:
aanbevelingen
• Kijk niet in stukjes naar de stad maar beschouw
Haarlem als een stadslandschap waarin routes en lange
lijnen de sferen van de stad oproepen.
• Weet wat je belangrijk vindt voordat
ontwikkelingsopgaven zich voordoen. Zorg dat
ontwikkelingen in de stad altijd beginnen vanuit een analyse
van de kwaliteit van de plek (archeologie, bouwhistorie,
architectuur en stedenbouwkundige structuur en
immateriële kwaliteiten).
• Maak het Haarlemse stadslandschap, waarvan de
openbare ruimte de kern is, van sublieme kwaliteit.
Goed beheer en onderhoud zijn essentieel, wat ook
begrotingsgevolgen zal hebben.

Cultuurhistorie
• De historische kwaliteit en de historische gelaagdheid
zijn bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit en dus de
duurzaamheid van wat Haarlem eigen is. Inventariseer,
selecteer en waardeer. Stel een Erfgoednota op met
concrete voorstellen, bijvoorbeeld om een cultuurhistorische
hoofdstructuur op te stellen met lange lijnen, velden en
plekken, waarin waarden stadsbreed worden benoemd, in
plaats van alleen in de binnenstad. Zorg voor afstemming
van monumentenbeleid- en uitvoering. De BRO geeft hier
de mogelijkheid toe (verplichting om per 1 januari 2012
cultuurhistorische waarden te analyseren en daar in het
bestemmingsplan rekening mee te houden).
• De introductie in het Haarlems beleid van de
cultuurhistorische waarderingskaarten bij (beschermende)
bestemmingsplannen heeft naast het juridisch element ook
bijgedragen aan het in één oogopslag kunnen zien van de
mate van monumentaliteit van een gebied. Op dergelijke
wijze kunnen vaker kaartbeelden worden ingezet, om de
concentraties van monumentale punten voor bepaalde,
aanstaande gebruikers, lees aanstaande ontwikkelaars,
zichtbaar te maken. De economie kan profiteren van
monumentale vlekken.
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• Met de recente aanwijzing van 2000 beschermde
panden als gemeentelijk monument is een belangrijke
voorwaarde voor behoud van ruimtelijke kwaliteit
neergelegd. Zorg in het verlengde hiervan voor het
versterken en verbinden van structuren, door middel van
goede richtlijnen voor de gevelwanden van de stad als
visuele afscheiding van de openbare omgeving.
• Het recente document “Historische bebouwing
en Duurzaamheid” komt met een systematiek
voor monumentvriendelijke milieumaatregelen ter
besparing van energie. In het verlengde hiervan is
een meer gebiedsgerichte aanpak nodig, in plaats
van de korte-termijnoplossing om pand voor pand
(binnenklimaatonvriendelijk) ‘dicht’ te isoleren.’

Ontwerp en beheer van de publieke ruimte
• Het HIOR (Handboek voor de Inrichting van de
Openbare Ruimte) uit 2007 bepaalt voor een groot deel de
uitstraling van de binnenstad. Hierin staat een goede visie
op de inrichting van de openbare ruimte, inclusief het groen.
Zorg dat ook het HIOR voor Schalkwijk en Haarlem Noord
uitgaan van de gebiedsspecifieke kwaliteit.
• Haarlem koestert en versterkt haar allure en intimiteit.
Dit is de maatstaf voor beslissingen in het stedelijk interieur.
• Tussen 1820 en 1870 werden de vestingwerken,
inclusief torens en poorten, gesloopt. De grachten werden,
op de Bakenessergracht na, gedempt. De reden was dat de
onderhoudskosten hoog waren en het water vervuild (door
de Haarlemmermeer stagneerde de doorstroming van het
Spaarne). Onderzoek de mogelijkheden om het water in de
stad terug te brengen en daarmee de ruimtelijke kwaliteit te
verhogen.
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• Het Spaarne is een autonome structuur in de stad.
Het Spaarne verdient een geactualiseerd en operationeel
Spaarneplan, met bijzondere aandacht voor beleefbare en
toegankelijke oevers.

Wonen
• Haarlem kiest voor een differentiatie in haar
woongebieden en een versterking van de buurtidentiteit.
Ga uit van het bestaande karakter en de verschillen
tussen wijken en buurten. Hier ligt vooral een kans voor
de openbare ruimte. Maak wijkspecifieke elementen in de
openbare ruimte (pleinen, parken, waterstructuren) beter
zichtbaar.
• Haarlem kiest voor een verduurzaming van de
woningvoorraad.
• Haarlem bouwt toekomstbestendig. Het gaat
er daarbij om een zodanige omgevingskwaliteit te
realiseren, dat de ruimtelijke gevolgen van veranderende
omstandigheden kunnen worden opgevangen. In het
kader van duurzaamheid kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan zorgvuldig ruimtegebruik (bijvoorbeeld meervoudig
ruimtegebruik) en omgaan met klimaatverandering en de
verwachtte gevolgen daarvan.
• Haarlem bouwt niet in de groene randen rondom de
stad.

Verkeer
• Haarlem kiest voor een autoluwe binnenstad. Bij
ingrepen ten behoeve van de toegankelijkheid van de
binnenstad of de doorstroming van de stad, staat behoud en
versterking van de ruimtelijke kwaliteit voorop.
• De ontwikkeling van een herkenbaar, comfortabel
fietsnetwerk en andere fietsvoorzieningen genieten een
grote prioriteit, waarbij andere verkeersfuncties soms ruimte
moeten inleveren.
• Overweeg op passende plekken het concept van ‘shared
space’: een bijna bord- en markeringsloze ruimte waar door
inrichting en materialisatie verkeersdeelnemers zelf orde en
regels organiseren.

• Haarlem zet zich in voor een toegankelijk hoogwaardig
openbaar vervoernetwerk.

Cultuur
• Haarlem kiest voor een eenduidig cultureel programma.
• De collectie kunst in de openbare ruimte in Haarlem
is vrij behoudend en monumentaal. Het toevoegen van
hedendaagse, innovatieve kunst draagt bij aan de beleving
van de stad Haarlem die naast monumentenstad ook een
hedendaagse stad is met oog voor hedendaagse culturele
ontwikkelingen. Dit begint met een nieuwe visie op Kunst in
de Openbare Ruimte.
• Naast het goed conserveren van het culturele erfgoed is
het van belang om ook te investeren in het cultureel erfgoed
van morgen.

3.4 De vier delen van het Haarlemse
stadslandschap
Zoals gezegd is de essentie van het stadslandschap van
Haarlem het samengaan van groen, water, openbare ruimte
en bebouwing in één ruimtelijk verhaal. Het stadslandschap
van Haarlem is in vieren te delen: de beschermde stad, de
geconsolideerde stad, de stad in transformatie en de lange
lijnen die alles samenbinden, oriëntatie geven en de stad als
één geheel ervaarbaar maken. Elk van de vier onderdelen
van het stadslandschap hebben bijzondere eigenschappen
en verkeren in een andere fase van stedelijke ontwikkeling.
De balans tussen gebruikswaarde, toekomstwaarde en
belevingswaarde zal bij elk van vier delen anders liggen. De
vierdeling vormt de basis voor de vier regieniveaus in de
Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit.
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3.4.1 De beschermde stad
De gebieden die vallen onder de beschermde stad
vormen het ‘historische’ gezicht van Haarlem. Je vindt
er de dominante karaktereigenschappen van de stad:
een aantrekkelijke historische binnenstad, groene
bolwerken, ruim opgezette villawijken op het zand en de
Haarlemmerhout, één van de oudste stadsparken van
Nederland. In de beschermde stad is er een zichtbare
relatie tussen geschiedenis, architectuur, openbare ruimte
(de inrichting van de straat) en functie. Die herkenbaarheid
en vertrouwdheid maakt de stedelijke ruimte tot een prettige
plek om te bezoeken of om in te wonen. De kwaliteiten
van de beschermde gebieden zijn sinds tientallen jaren
onderkend en vastgelegd. In 1971 kreeg de kern van
Spaarndam de status van beschermd dorpsgezicht,
in 1990 werd de Haarlemse binnenstad, inclusief de
Haarlemmerhout, een beschermd stadsgezicht en vanaf
oktober 2011 Haarlem Zuid en Haarlem Zuidwest. Sinds
2009 staat een deel van Haarlem Noord op de nominatie te
worden aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht.

Beschermd gebied

N
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Op het niveau van de grote lijnen van het stadslandschap
zijn het behoud en het versterken van een aantal ruimtelijke
ingrediënten essentieel. Op verschillende plekken in
de stad zie je een contrast van dichte bebouwing met
grote open gebieden of structuren. De open gebieden of
structuren liggen meestal haaks op de doorgaande routes:
de Haarlemmerhout, het florapark, het frederikspark, de
Gasthuissingel, de Grote Markt, de Nieuwe Gracht, de
Parklaan, de bolwerken, het Kenaupark, Kleverlaanpark
en het park rond Huis te Zaanen. De contrasten maken
het stedelijke gevoel en dienen behouden of versterkt te
worden. Daarnaast is er een verschil tussen de stenige,
cultuurlijke oevers met bomenrijen langs het Spaarne
in de binnenstad, de gegraven grachten en singels, en
de landschappelijke oevers langs de bolwerken en in
de stadsparken. Koester dit verschil bij het werken aan
ruimtelijke opgaven. In de beschermde stad versterken,
repareren en verrijken nieuwe ontwikkelingen de bestaande

kwaliteiten. De samenhang tussen open en bebouwde
ruimte, de functionele relaties, de diversiteit en de maat en
schaal worden er niet door verstoord. Of je ingrepen doet
is één punt, wezenlijker is de vraag hoe veranderingen een
plek krijgen en zich verhouden tot de bestaande kwaliteit.
Bijvoorbeeld: een voetgangersstad kan zo worden ingericht
dat de auto daar goed te gast in kan zijn.
In de Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit krijgt de
beschermde stad een ‘beschermende regie’, gericht op het
behouden en versterken van de zichtbare relatie tussen
geschiedenis, openbare ruimte, architectuur en functie. De
regie is behoudend en gedetailleerd.

G.O.gracht met de Zuidangent en eenrichting autoverkeer

Bolwerken

Aanleggen met de boot in de binnenstad

Kenaupark

Voetgangersgebied Gr.Houtstraat, Markt, Barteljorisstraat

Haarlemmerhout
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3.4.2 De geconsolideerde stad
De geconsolideerde stad omvat de gebieden in Haarlem
waar, net als in de beschermde stad, niet zo snel iets zal
veranderen aan de stedelijke structuur. Het gebied is te
lezen als een aantal hoofdstructuren met daarachter een
schakering van woonbuurten uit verschillende tijdsperiodes
met elk hun eigen karakteristiek. Het is het domein van de
eengezinswoning en een staalkaart van de ontwikkeling
van de woningbouw in Nederland tot 1965. Je vindt er
laat negentiende-eeuwse verenigingsbouw (Rozenprieel,
Amsterdamse Buurt, leidsebuurt) langs smalle straten,
groene buurten met gebogen straten uit de jaren twintig
en dertig (o.a. Planetenwijk) en twee buurten uit het
begin van de jaren zestig met vernieuwende woningtypes
en gemeenschappelijk groen (Delftwijk en Sinnevelt).
De woonbuurten worden door hun stedenbouwkundige
opzet en architectuur beleefd en gewaardeerd als eigen,
herkenbare woonomgeving.
In de geconsolideerde stad gaat het wat betreft ruimtelijke
kwaliteit letterlijk om de hoofdlijnen: de hoofdstructuren
die de woonbuurten begrenzen (Rijksstraatweg,
Schoterweg, Jan Gijzenkade, Orionweg, Zaanenlaan,
Zijlweg-Rollandslaan, Westergracht, Pijlslaan, ZomerkadeHofdijkstraat). Daar moet de ruimtelijke kwaliteit in orde
zijn. In de woonvelden die achter deze hoofdstructuren
liggen is het van belang het onderscheidende karakter van
elke woonbuurt te behouden, maar daarbinnen een grote
vrijheid te geven aan individuele invulling. Kenmerkend
is het ontbreken van een contrast tussen dichtbebouwde
plekken en grote onbebouwde pleinen of parken, zo typisch
in de beschermde stad. De bescheiden pleinen zijn eerder
uitsparingen in de stad dan formele ruimtes.

N

Beschermd gebied

N
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In de Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit geldt
voor dit gebied een ‘consolidatieregie’, gericht op het
behoud van het onderscheidende karakter van de buurten
en - daarbinnen - vrijheid voor individuele invullingen.
Plannen en ontwikkelingen moeten zich voegen naar de

stedenbouwkundige context: naar het stratenpatroon, het
bouwbloktype en de bestaande massa- en gevelopbouw.
Er is vrijheid mogelijk in architectonische expressie en
materialisering op pandniveau.

Vanaf de Kleverlaan

Westelijke Randweg

Rijksstraatweg

Oude Spaarndammerpolder met Vondelweg
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3.4.3 De stad in transformatie
De stad in transformatie is gelegen tussen het Spaarne
en de Stelling van Amsterdam, omgeven door water. Het
gebied is grofweg opgebouwd uit drie sferen, van elkaar
gescheiden door de Amsterdamsevaart en de Schipholweg:
Schalkwijk op het veen in het zuiden, een divers gebied met
woonbuurten in het midden (Parkwijk, Oude Amsterdamse
buurt, Zuiderpolder), in het noorden een bedrijven- en
kantorengebied (Waarderpolder). Van belang bij de
stedenbouwkundige opzet van Schalkwijk zijn de vier
kwadranten met een eigen karakter, van elkaar gescheiden
door een water- en groenstructuur. Grootschalige
groenstructuren langs de randen bedden de wijk in. De
kwaliteiten van dit gebied liggen in deze onbebouwde
ruimten: de groene randen, deels veenweidegebied, deels
park- en recreatiegebied, deels oude bebouwing langs het
Spaarne. De groene randen vallen deels samen met het
vanuit UNESCO beschermde inundatiegebied (gebied dat
onder water gezet kon worden bij invallen) van de Stelling
van Amsterdam.

De stad in Transformatie
Geologie
Zand
IJklei
Veenweide met verkaveling

Inrichting
Stedelijk groen
Groene randen
Water
Hoofdwegen
Spoor

Bebouwing
Wonen
Centrumfunctie
Werken
Hoge bakens

Historie
Stelling van Amsterdam [UNESCO]
met verboden kringen tot 1951
Inundatiegebied [UNESCO]
Molenbiotoop [beschermd]

Deelgebiedsgrens
Haarlem gemeentegrens
Beschermd gebied

N
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Dit is het gedeelte van Haarlem waar voor de toekomst nog
wat te kiezen valt: wordt het een parkstad met hoge blokken
in het groen, een enclavestad met een eigen centrum,
wordt er gekozen voor een sterkere functiemenging en
flexibiliteit van wonen en werken, of optimalisering van het
verkeersnetwerk? Dat er wordt gekozen is belangrijk. Dit
deel van de stad is klaar voor een nieuw stedelijk milieu dat
onvergelijkbaar is met die aan de westkant van het Spaarne.
Daarom geldt in de Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit
voor de (relatief jongere) stadsdelen waar de stedelijke
structuur een veranderingsproces doormaakt, zoals
Schalkwijk en de Waarderpolder een ‘transformatie regie’.
De gemeente stuurt hier door middel van gebiedsvisies
waarin de bestaande en de nieuwe kwaliteiten van
bebouwing en de openbare ruimte in samenhang met
de bredere context, worden verbeeld en toetsbaar
gemaakt. De lange lijnen vormen in deze stadsdelen
een specifieke stedenbouwkundige ontwerpopgave. In

gebieden met transformatie regie mogen ontwikkelingen
van grotere woonbuurten zich onderscheiden van
hun stedenbouwkundige context. Bij transformatie is
duurzaamheid (waterhuishouding, materiaalkeuze etc.) een
nieuwe opgave.

Europaweg

Europaweg

Europaweg

Schalkwijk aan de Poelpolder

Zuider Buiten Spaarne
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3.4.4 De lange lijnen

Vo nd
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De lange lijnen in de stad zijn gebiedsoverschrijdend.
Ze hebben een gecompliceerd karakter: ze verbinden,
begrenzen woonwijken of snijden stukken stad voor het
oog af. Maar het zijn altijd routes of gebieden die oriëntatie
bieden en waaraan je als eerste denkt als je van A naar
B moet. De allerbelangrijkste dragende structuurlijn is het
Spaarne. Daarnaast zijn de Amerikaweg, de oude route
over de zandrug (Schoterweg/Rijksstraatweg – Kruisstraat
– Dreef), de leidsevaart, de spoorbaan en de moderne
Randweg belangrijke noord-zuidlijnen door de stad.
Haaks daarop lopen herkenbare (water)wegen met vaak
een naastgelegen grote groenstructuur: de Jan Gijzenvaart
met het Schoterbos, de Zaanenlaan, de Kleverlaan met
groenzone, de Oudeweg met de bolwerken, Nieuwe Gracht,
Gasthuissingel en de Haarlemmerhout.
Twee autonome structuren met een geheel eigen
dynamiek zijn de Schipholweg en de Amsterdamsevaart.
De groene randen om de stad vormen een overgang naar
het omliggende veenweidelandschap in het oosten en de
binnenduinrand in het westen.
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De lange lijnen hebben in de Beoordelingskaders
Ruimtelijke Kwaliteit een ‘bijzondere regie’ die uitgaat van
een verscherpte aandacht voor de zichtbaarheid aan de
lange lijn of op de bijzondere plek, terwijl het bouwwerk
tegelijkertijd een relatie houdt met de achterliggende buurt.
De overgang van bebouwing naar openbare ruimte is van
groot belang, omdat de lange lijnen en bijzondere plekken
en pleinen veel bezocht worden: er zijn veel ogen op gericht.
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4 DE GOUDEN REGElS
De Visie op Ruimtelijke Kwaliteit kan niet anders dan
zich richten op hoofdlijnen en op de samenhang tussen
de bebouwde en de onbebouwde ruimte. Hiervoor zijn
tien gouden regels geformuleerd. De gouden regels zijn
geen oplossingen of ontwerpprincipes. Het gaat om de
uitgangspunten van de manier waarop de stad omgaat
met de kwaliteit van de ruimte en welke prioriteiten worden
gelegd. De gouden regels zijn algemeen en gericht op
het versterken van de samenhang, zowel in de ruimte
(ruimtelijke kwaliteit), als in de transformatieprocessen
(helder en complementair beleid).

1
Kiezen voor toekomstbestendigheid
Haarlem legt de prioriteit bij toekomstbestendigheid: het
zorgen voor een kwaliteit die bestand is tegen de tand
des tijds. Duurzame verstedelijking in relatie tot ruimtelijke
kwaliteit gaat om het denken op de lange termijn en
de koppeling en samenhang van deelbelangen (water,
infrastructuur, energie, landschap etc.).
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2
Synergie tussen toekomst-, gebruiks- en
belevingswaarde staat centraal

4
Gebouwen en buitenruimtes vormen samen de
stad

In de planvorming zal de beleving van de stad door
haar bewoners net zo’n belangrijke rol innemen als de
gebruikswaarde (de functionaliteit) en de toekomstwaarde
(de duurzaamheid). De stad wordt niet ervaren in zijn
sectorale onderdelen, maar als een samenhangend geheel.
Daarbij gaat het om zowel ruimtelijke inrichting, sociale
veiligheid en goed beheer. Bij elk ruimtelijk initiatief in de
stad staat de vraag centraal hoe de mensen dit zullen
ervaren.

Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de samenhang
tussen de inrichting van de straat, de gebouwen (gevels)
en het daklandschap. Dit wordt ervaren als één geheel.
Prioriteit wordt gegeven aan het goed vormgeven van
de samenhang tussen openbare ruimte en privé gebied,
en op de relatie van een bouwinitiatief met het stedelijke
ensemble.

3
De bestaande kwaliteit is het vertrekpunt
Prioriteit ligt in Haarlem bij het vasthouden aan bestaande
kwaliteit. Want elk ruimtelijk initiatief in Haarlem is
automatisch een herstructureringsopgave, omdat deze
ingrijpt in de bestaande stad. Als dit niet kan of op een plek
toch ongewenst is, moet het bouwinitiatief nieuwe kwaliteit
aan de stad toevoegen.

5
De lange lijnen maken de stad herkenbaar
Prioriteit ligt bij het zorgvuldig omgaan met structurerende
lange lijnen (Spaarne, oude routes, groen, zichtlijnen,
verbindingen). Deze zorgen, samen met de beschermde
stadsgezichten, voor de samenhang en de herkenbaarheid
van Haarlem.

6
Beeldbepalende plekken* bepalen de identiteit
van de stad

8
De gebiedstypologie moet meegenomen worden
in afwegingen

Haarlem geeft prioriteit aan versterking van haar identiteit
en de differentiatie van woongebieden. Dit betekent dat
zorgvuldig moet worden omgegaan met beeldbepalende
plekken, bijzondere gebouwen en gebiedsspecifieke
elementen (zoals pleinen, parken en waterstructuren).

Vragen en opgaven moeten in hun onderlinge samenhang
worden opgepakt op een manier waarbij de gebiedsidentiteit
en gebiedskenmerken centraal staan. Dit zorgt voor
een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en maakt
afwegingsprocessen en consequenties transparant.

7
Gedeelde weelde en gedeelde
verantwoordelijkheid

9
De gemeente volgt haar uitgezette koers

Versterk de identiteit van Haarlem door te zorgen voor een
meerwaarde-effect van private en publieke initiatieven en
investeringen.

10
Durf te kiezen en doe dat vooraf
Maak bij conflicterende belangen of ruimteclaims een
heldere keuze vooraf door in de beginfase al prioriteiten te
stellen.

Beleidsdocumenten moeten complementair zijn en
transparant. Dat betekent dat er een samenhangend verhaal
en een koers voor de stad bestaat en dat die wordt gevolgd.
Consistentie wekt vertrouwen en zorgt voor een duurzamere
inrichting van de stad.

* beeldbepalende plekken: plekken, gebouwen en soms een gebied als geheel die ten opzichte van de omgeving opvallen door bijzondere kenmerken, vormgeving en karakteristieke uitstraling. Deze plekken geven een extra
dimensie aan de directe omgeving en worden ervaren als specifiek herkenbaar en verbonden aan de buurt. In die zin worden zij algemeen gewaardeerd en gezien als typsich Haarlemse plekken die men niet graag ziet verdwijnen.
Kortom, plekken die met elkaar de identiteit van Haarlem vormen.
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BIJLAGE DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN HAARLEM
Wat voor soort stad was Haarlem
vroeger? Waarom woonden mensen
in Haarlem? Wat was de rol van de
stad in de regio? Aan de hand van
zeven ijkpunten in de geschiedenis
van Haarlem geven we een typering
van de ontwikkeling van de stad.

1680 Haarlems Gouden Eeuw
De zeventiende eeuw was Haarlems Gouden Eeuw. Ondanks de verwoestingen ten tijde van het Spaanse beleg
(1572) en een grote stadsbrand (1576) bleef Haarlem welvarend. Het was een bloeitijd voor de kunsten en de
cultuur. Daarnaast vond er een aantal belangrijke ruimtelijke ingrepen plaats. Er werd in 1633 een trekvaart
gegraven van Haarlem naar Amsterdam en in 1656 van Haarlem naar leiden. Het trekvaartennetwerk was een
voor die tijd efficiënt en tijdsbesparend transportsysteem. Waar Leiden zich in de zeventiende eeuw neerzette als
universiteitsstad, en Amsterdam als havenstad, profileerde Haarlem zich met haar uitmuntende landschappelijke
ligging. De vele ‘Haerlempjes’, schilderijen met Haarlem gezien vanaf het Spaarne, vanuit de duinen of de
bleekvelden, die in deze periode vervaardigd werden laten dit goed zien. De welvaart trok mensen aan: de
bevolking groeide tot 40.000 inwoners in 1622 en maar liefst 55.000 inwoners aan het einde van de zeventiende
eeuw. Vlaamse en franse immigranten bezorgden de stad economische impuls (linnennijverheid). Na Amsterdam
en leiden was Haarlem de derde grootste stad van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat in Nieuw Nederland (aan de oostkust van de huidige VS) een nederzetting nieuw
Haarlem werd genoemd (nu de wijk Harlem). Ondanks dat de stad rond 1620 al overbevolkt dreigde te raken,
durfde het stadsbestuur niet tot vergroting over te gaan. Na tientallen jaren van discussie werd pas in 1671
besloten tot uitbreiding van de stad in noordelijke richting. De uitbreiding werd gerealiseerd als een moderne
halfcirkelvormige omwalling met acht bastions, maar tegen deze tijd was de welvaart sterk afgenomen. Het
inwonerstal liep terug en het kwam slechts mondjesmaat tot het bouwen van nieuwe huizen.

1560 Een
middeleeuwse stad
De gebied van Haarlem zoals
we dat nu kennen, wordt al 56
eeuwen bewoond. De eerste
bewoners vestigden zich op de
hoge strandwallen, parallel aan
de kust. In 1245 kreeg Haarlem
stadsrecht. In de periode die daarop
volgde werd de stad voorzien van
muren, grachten en poorten, die
rond 1400 werden verstevigd en
versterkt met torens. Haarlem was
begin zestiende eeuw een rijke
stad. De stad was met 20.000
inwoners groter dan Amsterdam,
Delft en leiden. Op deze kaart,
getekend rond 1560, is de structuur
van de stad goed te herkennen:
een compacte middeleeuwse
stad, het slingerende Spaarne,
de groene Haarlemmerhout en
het aantrekkelijke landschap om
de stad. Vooral dit laatste is van
oudsher een belangrijke troef. In het
oudste stedendicht van Haarlem van
omstreeks 1500, bezong de dichter
de rijke akkerlanden in het noorden
en het water- en grasland in het
oosten, waarvan vette runderen,
zuivel en zoetwatervis de stad in
kwamen. Vanuit het westen voorzag
de zee de burgers van bruinvis,
zeehond, steur en andere zeedieren. Haarlem had een strategische ligging op een
kruispunt van twee belangrijke routes. Op de hoge strandwal lag een belangrijke noordzuidroute. Van meer belang was de enige overlandroute van de kust, door Haarlem,
richting het noordoosten van Holland. Om in Amsterdam te komen was er slechts
één route, via een smalle passage bij Halfweg, tussen het IJmeer en het IJ door. De
gunstige geografische ligging had economische voordelen voor de stad. Door de
nabijheid van schoon duinwater floreerde de bierbrouwerijen en de lakennijverheid.
Aan het Spaarne ontwikkelde de scheepsbouw. Er was genoeg werk voor de inwoners
en de mensen woonden er veilig. De Grote Markt was het politieke, religieuze en
commerciële centrum, gesymboliseerd door het Stadhuis, de Grote Kerk en de Hallen.
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Plattegrond van
Haarlem, Jacob
van Deventer,
omstreeks 1560.
[Noord-Hollands
Archief]

Pronkkaart van Haarlem, Romeyn de Hooghe, 1688. [Noord-Hollands Archief]

1904 Een woon- en werkstad

Stadsplattegrond van Haarlem,
1904. [Noord-Hollands Archief]

1822 Afbraak en leegstand
Aan het einde van de zeventiende eeuw vond er een omslag plaats
in de ontwikkeling van de stad. De stad verarmde sterk. De bloeiende
lakenindustrie en de bierbrouwerijen - de belangrijkste redenen om in
Haarlem te komen wonen en werken - waren tanende. De verwachte
toestroom van inwoners kwam niet en op de zojuist aangelegde noordelijke
stadsuitbreiding bleef een vrijwel lege ruimte, waar koeien graasden en
de armen woonden in houten bouwsels. Rond 1800 nam het inwonertal
nog meer af. Huisjesmelkers sloopten hun leegstaande huurwoningen om
de zware lasten te ontduiken. Dichter Willem Bilderdijk omschreef de stad
als volgt: ‘Een omtrek van een stad die omdanst in heur wal. Van wildernis
vervult, en afbraak en verval.’ Rond 1820 werd een begin gemaakt met de
sloop van de verdedigingswerken omdat het onderhoud jaarlijks te veel geld
kostte. Op bijgaande kaart van f.J. Nautz, vervaardigd in 1822, is te zien
dat de bolwerken naar ontwerp van J.D. Zocher jr. langzaam omgevormd
werden tot openbaar wandelpark, wellicht in de hoop dat welgestelde
Haarlemmers hun voorgenomen vertrek uitstelden. Overige ruimtelijke
ingrepen bleven in deze arme tijden beperkt tot de bouw en verfraaiing van
buitenplaatsen, in de duinrand, aan het Haarlemmerhout en het Spaarne.

Eerste kadastrale kaart van
Haarlem, f.J. Nautz, 1822.
[Noord-Hollands Archief]

In het midden van de negentiende eeuw trok de economie aan. Het spoor
richting Amsterdam (1839), al snel verlengd tot leiden (1843), bracht
een nieuwe impuls. Enkele fabrieken vestigden zich in de stad, zoals een
rijtuigen- en spoorwagonfabriek, een machinefabriek en een drukkerij. Als
gevolg van de drooglegging van de Haarlemmermeer rond 1850 werd de
doorstroming van de stadsgrachten slechter, waardoor ze gingen stinken.
Ze werden gedempt (de Oude Gracht en de Nassaulaan in 1860, de
Raamgracht, Voldengracht en Zijdgracht in 1861, de Raaks en de Beek
in 1868, de Parklaan in 1869). Haarlem kon zich profileren als prettige
woonstad met goede verbindingen. Het spoor, en ook de tram tussen
Amsterdam en Zandvoort, maakte het mogelijk om in en rond Haarlem te
wonen en in Amsterdam te werken. Om te kunnen concurreren met het
groene Bloemendaal bouwden particulieren of investeringsmaatschappijen
vanaf 1875 een reeks
villaparken. Door de
bestuurders van de
stad werd goed in
de gaten gehouden
dat de eisen van
fabrieken, die niet tot
verfraaiing van de
omgeving bijdroegen,
niet automatisch
prevaleerden boven
het bewaken van
de ‘overigens grote
aantrekkelijk van
Haarlem’. Ook voor de
minder welgestelden
werd gebouwd. Vanaf
1880 werden direct
rond de binnenstad de
eerste arbeiderswijken
aangelegd. Ze zijn
nog altijd herkenbaar
aan hun orthogonale
stratenpatroon, de
relatief nauwe straten
en de gesloten
bouwblokken. Op de
kaart uit 1904 is te
zien dat de eerste
stratenplannen
buiten de oude
stad vollopen: de
leidsebuurt, het
Rozenprieel, de
Amsterdamsebuurt en
de eerste straten in
Haarlem-Noord.
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1927 Annexatie van buurgemeenten

1970 Naoorlogse expansie

In 1901 was de Woningwet vastgesteld die het gemeenten verplichtte
uitbreidings- en bestemmingplannen vast te stellen, en die elke tien
jaar te herzien. In 1902 werd hiervoor ingenieur l.C. Dumont benoemd
tot directeur van Openbare Werken. Onder zijn leiding kwam een groot
aantal uitbreidingsplannen tot stand voor het noorden en het oosten van
de stad. De gemeentegrenzen om Haarlem bleken al snel te krap. In
naburige gemeenten waren tegen de gemeentegrenzen forenzenwijken
aan het ontstaan, waarvan de bouw overigens meestal vanuit Haarlem
werd gedirigeerd. Door de grenswijziging van 1927 werd het Haarlemse
grondgebied aanzienlijk uitgebreid: de gemeenten Schoten en Spaarndam
werden in hun geheel bij Haarlem gevoegd en andere aangrenzende
gemeenten (Heemstede en Bloemendaal) moesten delen van hun
grondgebied afstaan. Ook het inwonertal van de stad nam drastisch toe.
Vooral de gemeente Schoten bracht veel inwoners in, die onder meer
woonden in de Transvaalbuurt, de Indische buurt en de Bomenbuurt.

In de jaren zestig ontvingen nieuwe inwoners van Haarlem de gids ‘Haarlem uw woonstad’. In het voorwoord
kreeg de kersverse stadsbewoner de volgende raad: ‘Deze gids wijst u de weg, maar ook niet veel meer. U zelf
moet de sfeer proeven van het oude centrum, maar ook de activiteit van het jonge Schalkwijk. U zult moeten
deelnemen aan het rijk gevarieerd verenigingsleven, kortom u zult Haarlemmer moeten zijn.’ Er waren veel nieuwe
stadsbewoners die deze gids kregen want de stad had inmiddels haar resterende grondgebied ingevuld met
woningbouw. De bouw was van start gegaan met kleine uitbreidingen die grensden aan de bestaande stad, zoals
in Noord rond het Nieuw Guineaplein, Sinnevelt en Delftwijk. In het oosten kwam de Parkwijk tot stand en in 1961
namen de eerste bewoners van Schalkwijk (de Europawijk en Boerhaavewijk) intrek in hun woningen. Schalkwijk
was opgezet met de idealen van de wijkgedachte, een hiërarchisch ordeningsprincipe dat voorzag in het bouwen
van zeer grote, maar tegelijk voor
de bewoner nog ervaarbare en
leefbare wijken. Om dit te kunnen
bewerkstelligen werd Schalkwijk
verdeeld in vier buurten, die op hun
beurt weer in kleinere eenheden
werden verdeeld. De vier buurten
werden van elkaar gescheiden
door royale wegen, groenstroken
of waterpartijen. Typerend voor
de naoorlogse periode was
functiescheiding: er waren aparte
zones om te wonen, te winkelen,
te werken en te recreëren. Een
groot industrieterrein werd
aangelegd in de Waarderpolder.
Al deze aparte zones moesten
met elkaar worden verbonden.
Veel energie stak de gemeente in
verkeersplannen om de explosieve
toename van het autoverkeer te
stroomlijnen. Grootse plannen voor
verkeersdoorbraken in en om de
binnenstad en een eigen stadsring
kwamen op tafel. Deze vonden
uiteindelijk geen doorgaan.
Na de bouw van Schalkwijk
waren er nauwelijks meer
uitbreidingsmogelijkheden, wat tot
uitdrukking kwam in het inwonertal.
Omstreeks 1972 bereikt deze
de grootste omvang (ongeveer
172.000 inwoners), maar in loop
van de volgende decennia liep dit
weer terug tot net onder de 150.000
inwoners: het niveau van voor de
oorlog.

Kaart met de groei van Haarlem,
naar aanleiding van de annexatie in
1927. [Noord-Hollands Archief]
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Stadsplattegrond van Haarlem,
1971. [R. Blijstra, Haarlem: heel
oud, heel nieuw, 1971]

2010 Stad in de metropool
Eind jaren zestig kwam, zoals in meer steden in Nederland, de sanering
en stadsvernieuwing van bestaande, vaak negentiende-eeuwse wijken
in de aandacht. In Haarlem werden als ‘rotte plekken’ het Rozenprieel,
de Burgwalbuurt, het Raaks-Doelenterrein en de Vijfhoek aangewezen.
De eerste plannen waren rigoureus, en gingen vaak uit van sloop en
nieuwbouw. later veranderende dit door gewijzigde stedenbouwkundige
inzichten en oppositie van buurtbewoners, naar grondige renovatie.
De omslag van stadsuitbreiding naar stadsvernieuwing betekende een
verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. De naoorlogse wijken, vooral
Schalkwijk, kregen groeiende kritiek op de te ruim opzette structuur en de
rigide hiërarchische opzet. Het betekende tevens een hernieuwde aandacht
voor de binnenstad als centrum van het stedelijk leven. Tekenend is het
besluit uit 1973 de Grote Houtstraat, Gierstraat, Anegang, Spekstraat,
Grote Markt en Barteljorisstraat af te sluiten voor autoverkeer. De
laatste bouwstuip in het buitengebied was het bouwen van een nieuwe
woonbuurt in de Romolenpolder en de Zuiderpolder. In de jaren tachtig
en negentig bleven ruimtelijke opgaven als stadsvernieuwing (met veel
bewonersparticipatie) actueel, maar kwamen daar ook nieuwe thema’s
bij als verdichting, hergebruik en duurzaamheid. Een voorbeeld van de
nieuwe aanpak was het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+. Er werd meer
geïnvesteerd in culturele voorzieningen in het centrum (uit de verkoop
van nutsbedrijven), zoals de gebouwen op het terrein van de voormalige
drukkerij Johan Enschedé. Toegenomen welvaart en mobiliteit zorgen er
tegenwoordig voor dat veel opgaven de schaal van Haarlem overstijgen. De
woningmarkt, werkgelegenheid en transport worden steeds meer regionaal
bepaald. Als antwoord komt het denken over de stad als onderdeel van
een regio op en worden samenwerkingsverbanden met buurgemeenten
gesmeed.

Stadsplattegrond van Haarlem, 2004.
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Bijlage ruimtelijke beleidsstukken*
Betrokken Sectoren en/of
Afdelingen

Datum document

Type document

Doel

WZ/BOGV, GM, SZ/RB, VG, E&C
en JOS

2005 04

Structuurplan

Dit plan geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke
2005 04 20
ontwikkeling van de stad aan voor de komende 15
jaar. Ambities en wensen van het
gemeentebestuur over gebruik van de (beperkte)
ruimte in de stad zijn hierin vastgelegd.

2005 03 01

Het oog op morgen.
Coalitieakkoord 2010-2014

2010 04 27

Coalitieakkoord

Vier speerpunten: Solide en daadkrachtig;
gezonde financiële positie kleinere organisatie,
veilige en schone stad. Groen en duurzaam;
klimaatneutrale stad, duurzame ruimtelijke
ontwikkeling, mobiliteit en goede bereikbaarheid
en versterking kwaliteit van groen en water; Vitaal
en ondernemend; werk voor iedereen, goed
onderwijs en aandacht voor cultuur, sport en
recreatie; Sociaal en betrokken; maatwerk in de
Wmo, betaalbare woningen, aandacht voor
jongeren en een eerlijk sociaal beleid.

2010 04 27

Sociaal en Solide. Coalitieakkoord
2006-2010

2006 04 27

Coalitieakkoord. De inhoudelijke
hoofdrichting van de gemeenteraad is
weergegeven in dit coalitieprogramma. Het
College van Burgemeester en Wethouders
was van 2006-2010 belast met de uitvoering
van dit programma.

Vier speerpunten: Onderhoudsbudgetten voor
wegen, bruggen/kades, groen en sportvelden op
normniveau. Start met het inlopen van het
achterstallig onderhoud in de stad. De financiële
positie van de stad wordt op orde gebracht. Het
sociale beleid van de stad blijft op gelijkwaardig
hoog niveau: op omvang van de middelen voor
bijzondere en gewone bijstand wordt niet gekort.
Met een sterkere wijkaanpak en een verschuiving
van beleid naar uitvoering richten op het concreet
aanpakken van problemen, in samenwerking met
bewoners en met partners in de stad.

Toekomstvisie 2000-2010

1999 04 28

Visie

Een heldere visie geeft richting en regie aan hoe
de stad wordt ingericht, zowel economisch,
ruimtelijk, maar ook sociaal.

Structuurplan Haarlem 2020

Vastgesteld
Vastgesteld
Gemeenteraad College B&W

* De beleidsdocumenten uit deze bijlage zijn via www.haarlem.nl/bis/ te raadplegen.
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1999 10 26

Huidige status, gebruik

Ruimtelijke impact

Fricties, vragen, opmerkingen. Relatie met Nota
Ruimtelijke Kwaliteit.

Kaartmateriaal

Vigerend beleid. De toetsingsrol is de
algemene rol van het structuurplan als
instrument voor toetsing en kaderstelling.
Die rol geldt bij de ontwikkeling van eigen
beleidsvisies en bij initiatieven van buiten de
gemeente. Het structuurplan is in die rol
bedoeld om richting te geven bij het
beoordelen, afstemmen en stimuleren van
plannen, projecten en ontwikkelingen in
Haarlem met een ruimtelijke component.

In het structuurplan worden verandergebieden en
knooppunten onderscheiden. De economische
ontwikkeling vooral aan de oostzijde, langs de
twee invalswegen en bij OV-knooppunten.
Voorzieningen vooral in een centrale zone door
de stad en centrale plekken in wijken
(winkelcentra, welzijnsclusters, scholen, sport). In
algemene zin zal Haarlem zich meer gaan richten
op functiemenging: in verandergebieden en
knooppunten en passende werkfuncties en
voorzieningen in de wijken rondom het centrum.
Er zijn netwerken voor groen, water en verkeer
aangegeven, gebiedstypes zijn bepaald.

Het uitgangspunt van de nota is de lagenbenadering:
Hoofdkaart met gewenste ingrepen.
groen, openbare ruimte en water belangrijkste, dan
Detailkaarten Jan Gijzenzone,
bereikbaarheid en infrastructuur. Per thema worden
Spaarne Noord, Schipholweg.
vervolgens de wensen hierin gepast. De doelstellingen Themakaarten Dynamiek, Stedelijke
voor het thema stedelijke waarden zijn: - bij ruimtelijke waarden en Groenstructuur. Kaarten in
ontwikkelingen integreren en zo mogelijk herstellen van de toelichting: Groene en blauwe
historische elementen en structuren ten behoeve van
netwerken; Verkeersnetwerk;
de beleving van de stad.- versterking van bestaande
Recreatie, toerisme en cultuur; Sociaal
structuren, vergroting van beleving en herkenbaarheid. - maatschappelijke ontwikkeling;
vergroten samenhang in het stedelijk patroon,
Wonen, werken en economische
integreren van zichtlijnen in ontwerpen voor gebieden. voorzieningen; Milieu.
Werkt de lagenbenadering in de praktijk? Hoe verhoudt
zich dat tot de meer gebiedsgerichte benadering in de
Nota Ruimtelijke Kwaliteit?

Ruimtelijke kwaliteit boven verdichting. Groene
Uit het akkoord: 'De kracht van onze stad is onze goed
randen stad onaangetast. Westelijk
opgeleide bevolking, onze rijke historie, talrijke
tuinbouwgebied blijft intact. Het vigerend
monumenten en aantrekkelijke groene omgeving,
structuurplan en de woonvisie worden herzien.
vlakbij de duinen, de zee en Amsterdam.' Verder:
Investeren in wijkverbetering Schalkwijk, Haarlem- 'Haarlem moet, als centrumstad in Zuid-Kennemerland,
Oost en Delftwijk. Openbaar vervoer op de Zuid- een bijdrage leveren aan de versterking van de
As, fietssnelweg naar de ZuidAs in Amsterdam. (internationale) concurrentiepositie van de
auto's om de stad i.p.v. erdoor, oostkant
Metropoolregio Amsterdam. Een heldere positionering
binnenstad parkeervoorziening, verbinding Prins van Haarlem ten opzichte van Amsterdam,
Bernhardlaan - Oudeweg, Amsterdamsevaart
Haarlemmermeer en Schiphol is cruciaal.[...]. Kortom:
versmald.
de kracht van Haarlem is de kracht van kwaliteit.'

Vervangen door coalitieakkoord 2010-2014. Verbetering bereikbaarheid binnenstad, brug
Spaarnepassage van de Zuidtangent, autoluw
maken van de binnenstad, parkeergarages.
Optimaliseren openbaar vervoer. Ondergrondse
parkeergarages aan de randen van de stad. Meer
groen in versteende buurten. Stadsparken en
waardevolle natuurgebieden om de stad blijven
beschermd. Bij OV-knooppunten en
stadspoortenontwikkeling is hoogbouw denkbaar.
Haarlem als aantrekkelijke vestigingsplaats
kantoren en bedrijven.

Haarlem als onderdeel van netwerkstad. Drie
centrale ambities: Het opbouwen van de culturele
en toeristische wervingskracht van Haarlem, het
gericht verder uitbouwen van de zakelijke
dienstverlening, het versterken van de wijken als
aantrekkelijke en leefbare woonplekken.

Opsomming van sterke punten: trotse inwoners, unieke
ligging, aantrekkelijke cultuurhistorische binnenstad,
cultuur, menselijke schaal. Zwakke punten: angst voor
vernieuwing, anonieme positie in de regio,
ruimtegebrek in de stad, slechte bereikbaarheid,
kwetsbare wijken.
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Woonvisie Haarlem 2006-2012

Afdeling Beleid, Sector Stedelijke
Ontwikkeling i.s.m. met diverse
marktpartijen

Verleiden tot verhuizen. Beweging
op de Haarlemse woningmarkt.
Raamovereenkomst Transformatie
Haarlemse Woonwijken
(Actualisatie)
Convenant Wonen 2007-2011

Groenstructuurplan 2020

2006 02 15

2006 01 24

2007 06 07

2007 04 17

Totaalpakket aan afspraken tussen
gemeente en de 3 woningcorporaties.
Woonvisie was basis.

Het bestaande aanbod sluit nu niet altijd goed aan 2006 02 15
op de vraag. Zolang de alternatieven niet
aantrekkelijk genoeg zijn, blijven mensen in hun
huidige te dure, te grote, te goedkope of te
kleine woning. Om de zo gewenste doorstroming
op gang te brengen is er behoefte aan betaalbare
en middeldure koop- en huurwoningen en aan
geschikte woningen voor senioren en mensen met
beperkingen. Het passende aanbod wordt
ondermeer gecreëerd door renovatie, verkoop van
huurwoningen en door (vervangende) nieuwbouw,
vooral in de naoorlogse wijken.

2007 05 08

2009 12

Groenstructuurplan

Vastleggen van een gedifferentieerde groennorm.
Deze groennorm moest bruikbaar zijn voor de
toetsing van bouwplannen. Vastleggen van de
hoofdbomenstructuur en een plan voor het
verbeteren van de kwaliteit en de hoeveelheid
groen in (de buurten van) Haarlem.

1991

Groenstructuurplan

2007

Wijkzaken, afdeling Openbare
Ruimte, Groen en Verkeer

Groenstructuurplan 1991
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Ambitie: uitbreiding met 7000 woningen. Vier
speerpunten: tegenover het woningtekort sterk
inzetten op productie (Meer); tegenover
verschraling en eenzijdigheid inzetten op
vernieuwing, differentiatie, toegankelijkheid en
leefbaarheid (Beter); tegenover huidige starheid
van woningmarkt dynamiek en mogelijkheid v
doorstroming (Dynamisch), tegen economische
segregatie van buurten en voor behoud
kernvoorraad, verkoop huurwoningen.

Raamovereenkomst

niet vastgesteld 2009 06 08

Vigerend beleid. In het coalitieakkoord 2010- De geraamde woningproductie voor de jaren
2014 is vermeld dat de Woonvisie herzien 2006/2012 betreft circa 130 kleine en grotere
moet worden. Er wordt momenteel aan de projecten. Grote aantallen worden gerealiseerd in
herziening gewerkt.
Delftwijk, bij de Raaks, Mariastichting, Deo, Ripperda,
023 (noordstrook Schalkwijk), Stadsdeelhart
Schalkwijk, EKP-terrein, overbouwing Randweg en
diverse locaties in de Spoorzone.

Het Groenstructuurplan 2020 is niet
vastgesteld. Als vervolg hierop heeft de
Raad opdracht gegeven (coalitieakkoord en
collegewerkprogramma) om een
structuurvisie voor de openbare ruimte te
maken waarbij de positie van groen wordt
geborgd.

Omdat het Groenstructuurplan 2020 niet is
vastgesteld wordt in de praktijk vaak het
Groenstructuurplan uit 1991 gebruikt. Als
het goed is zal de Structuurvisie Openbare
Ruimte die dit jaar gemaakt gaat worden, dit
document vervangen.

Het handelsmerk van Haarlem, de compacte stad in
een groene omgeving, is een belangrijk uitgangspunt
voor het groenstructuurplan. Ambitie: 1. verbeteren en
uitbreiden van de (groene) dwarsverbanden met
daarin de grote groengebieden. 2. in standhouden,
uitbreiden en aanvullen van de hoofdbomenstructuur.
3. Ontwikkelen van het Spaarne als blauwgroene
ruggengraat. 4. Uitbreiden en verbeteren van het
netwerk van recreatieve routes om het groen in en om
de stad beter bereikbaar te maken. 5. Verbeteren van
de recreatiemogelijkheden in de stadrandgebieden. 6.
versterken van de ecologische verbindingszones.

Deelgebieden naar woontypologieën vormen een basis
voor het beoordelen van de kwaliteit en het type groen
in een buurt. Buurten met groenarmoede met beperkte
ruimte in en om de buurt. Overige verdichte buurten
met en zonder voortuinen en linten van verspreide
bebouwing. Gemengd met royaal aanleg, tuindorpen,
kleinschalige strokenbouw en villawijken. Woonerven
en grootschalige strokenbouw. Centrum en
beschermde stadsgezichten.

Al 20 jaar lang een eenduidig groenbeleid.

Kaart bij Groenstructuurplan. Het
rapport zelf hebben we niet, is er
alleen in papieren vorm te zijn, 5
delen.
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Geef bomen de ruimte.
Bomenbeleidsplan 2009-2019

Wijkzaken Haarlem, afdeling
2009 12 08
Beleid Openbare Ruimte, Groen en
Verkeer

Beleidsplan

Het bomenbeleidsplan geeft de visie van de
gemeente op bomen en schept samenhang in het
bomenbeleid door afstemming van de
beleidsonderdelen bomenstructuur, ontwerp en
inrichting openbare ruimte, beheer en onderhoud,
regelgeving en handhaving, personeel en
organisatie en communicatie en voorlichting.

Haarlemse monumentale bomen

Wijkzaken Haarlem, afdeling
2009
Beleid Openbare Ruimte, Groen en
Verkeer

Deze nota regelt de aanwijzing van
monumentale bomen, de status en de
bescherming.

Door bescherming bomen een toegevoegde
(belevings-) waarde en toegevoegde kwaliteit aan
de Haarlemse buitenruimte waar de gemiddelde
straatboom slechts 30 jaar oud wordt.

Nota Meer Natuur in Haarlem

2007

Handboek Inrichting Openbare
WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
Ruimte (HIOR) Haarlem Binnenstad SZ/RB, E&C en Milieu en VVH

2007 12

Handboek Inrichting Openbare
WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
Ruimte (HIOR) Haarlem Schalkwijk SZ/RB, E&C en Milieu en VVH
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2010 10 30

2010 06 29

2009 04 28

Het doel van deze nota is het aanbrengen van
samenhang in de natuur van Haarlem. De
aandacht is gericht op het aanbrengen van meer
variatie, meer duurzaamheid en betere
verbindingen voor de natuur.

Het HIOR is een instrument dat volgt uit het Doel van het Handboek is te komen tot deze
Beleidskader Openbare ruimte. Op
kaderstellende en samenhangende visie op de
stadsdeelniveau worden HIOR’s gemaakt.
openbare ruimte, die bovendien is uitgewerkt in
concrete voorschriften voor de inrichting van de
openbare ruimte van de binnenstad, gericht op
een beheerbaar en uitvoerbaar straatbeeld van
goede ruimtelijke kwaliteit.

collegebevoegd 2007 12 18
heid

Het HIOR is een instrument dat volgt uit het Doel van het Handboek is te komen tot deze
Beleidskader Openbare ruimte. Op
kaderstellende en samenhangende visie op de
stadsdeelniveau worden HIOR’s gemaakt.
openbare ruimte, die bovendien is uitgewerkt in
concrete voorschriften voor de inrichting van de
openbare ruimte van de binnenstad, gericht op
een beheerbaar en uitvoerbaar straatbeeld van
goede ruimtelijke kwaliteit.

collegebevoegd nog niet
heid
vastgesteld

Vigerend beleid.

Legt de hoofdbomenstructuur vast van primaire en
secundaire routes door de stad. Daarnaast in de
gebieden. Samenhang met hoofdwegenstructuur is
onderzocht, en met andere beleidsnota's. Het concept
van de hoofdopzet is gebaseerd op de
ontwikkelingsgeschiedenis van Haarlem en de ligging
van de stad op de overgang van het
veenweidegebied en de binnenduinrand.
Gebiedsspecifieke aanpak. Deelgebieden: binnenstad
- royaal opgezette wijken, buurten, villawijken verdichte en recente wijken - naoorlogse wijken en
buurten (tot 70er jaren) - bedrijventerreinen.

Kaart hoofdbomenstructuur op stadsniveau en
wijkniveau. 19 mei 2009 inventariseerde Rob Elsenaar
de hiaten in de hoofdbomenstructuur. Wat is hiermee
gedaan? Van november 2009 bestaat er een Excel met
daarin bouwprojecten en de monumentale bomen die
daarbij in het gedrang komen. Komen de gebieden
overeen met die in het beleidskader openbare ruimte?
De hoofdbomenstructuur en de monumentale bomen
zijn nog niet in alle bestemmingsplannen vastgelegd.

Doordat de monumentale bomen op een lijst Bij ruimtelijke ingrepen rekening houden met
zijn gezet en deze lijst wordt vastgesteld
monumentale bomen.
door het College van B&W, zijn de bomen
extra beschermd, bijvoorbeeld bij het
aanvragen van een kapvergunning. De lijst
is dynamisch en zal regelmatig
geactualiseerd moeten worden.

Natuurvriendelijke oevers, houtige begroeiingen,
graslanden en bermen.

Vigerend beleid.

Hoofdwegenstructuur. Grondkaart.
Hoofdopzet Haarlemse
bomenstructuur. Primaire hoofdroutes.
Eenhedenkaart hoofdbomenstructuur
primaire routes en secundaire routes.
Hoofdwatergangen.
Hoofdbomenstructuur (p.32).
Ruimtelijke typologie Haarlem (p.34).

Kaart monumentale bomen (niet in ons
bezit).

Alleen posters ontvangen, nota niet digitaal. In juni
komt er nieuw ecologie beleid.

Legt vast en bepaald voor een groot deel de
Voor de binnenstad is al een HIOR
uitstraling van de binnenstad. Erin staat een visie op opgesteld. Voor Schalkwijk en Haarlem Noord worden
de inrichting van de openbare ruimte (incl. het groen) ze momenteel opgesteld.
en richtlijnen voor de toe te passen materialen. Het
geeft kaders voor materialen, profielen, details en
objecten, waarmee bij ontwerp, inrichting, uitvoering
en beheer rekening moet worden gehouden. Het
HIOR kan als instrument gebruikt worden bij de
kwaliteitsverbetering van met name bestaand groen.

Structuurkaart binnenstad.
Verkeerskaart binnenstad. Water- en
groenkaart binnenstad. Vloerkaart met
keuze bestratingsmateriaal.
Verlichtingskaart binnenstad.
Profieltypen binnenstad.

Erin staat een visie op de inrichting van de openbare
ruimte (incl. het groen) en richtlijnen voor de toe te
passen materialen. Het geeft kaders voor materialen,
profielen, details en objecten, waarmee bij ontwerp,
inrichting, uitvoering en beheer rekening moet worden
gehouden. Het HIOR kan als instrument gebruikt
worden bij de kwaliteitsverbetering van met name
bestaand groen.

35

Handboek Inrichting Openbare
Ruimte (HIOR) Haarlem Noord

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB, E&C en Milieu en VVH

Beleidskader Openbare Ruimte

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB

2006 08 03

Geveltuinen beleid en
groenparticipatiebeleid

Openbare Ruimte, Groen en
Verkeer

In bewerking

Ecologisch beleidsplan

Openbare Ruimte, Groen en
Verkeer

In bewerking

Spaarneplan

Het HIOR is een instrument dat volgt uit het Doel van het Handboek is te komen tot deze
Beleidskader Openbare ruimte. Op
kaderstellende en samenhangende visie op de
stadsdeelniveau worden HIOR’s gemaakt.
openbare ruimte, die bovendien is uitgewerkt in
concrete voorschriften voor de inrichting van de
openbare ruimte van de binnenstad, gericht op
een beheerbaar en uitvoerbaar straatbeeld van
goede ruimtelijke kwaliteit.

collegebevoegd nog niet
heid
vastgesteld

Het Beleidskader Openbare Ruimte geeft
een richtlijn voor onderhoud en is de basis
voor het maken van Handboeken Inrichting
Openbare Ruimte (HIOR’s).

2006 10 21

2006 08 15

Doel is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
Samenvattend beleidskader voor diverse nota's
over de openbare ruimte. Moet leiden tot een
kwaliteitsimpuls, efficiënt gebruik van
onderhoudsgelden, wegwerken van
onderhoudsachterstanden.

2000
(werkzaamheden
Structuurvisie
startte in 1990)

Uitwerking van de Structuurvisie Spaarne uit Het Spaarne ruimtelijk meer centraal stellen en te
1992. Benoeming deelgebieden met
streven naar een multifunctioneel gebruik.
projecten.
Verbetering beleving en uitstraling oevers.

Integraal Waterplan Haarlem

Beheer Openbare Ruimte (BOR),
Stadswerk, Milieu, GGDKennemerland, afd. Alg.
Gezondheidszorg, Strategie,
Beleid, Project Management,
Vergunningen en Toezicht,
Vastgoed, Sport & Recreatie,
Stafafdeling Stadsbeheer. i.s.m.
het Hoogheemraadschap van
Rijnland.

2004 10 28

Beleidskader bij het opstellen van ruimtelijke
ontwikkelings-, bestemmings-, en
inrichtingsplannen alsmede riolerings- en
waterhuishoudingsplannen.

Een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond
2004 12 22
watersysteem, waarbij inrichting en beheer zorgen
voor een goede afstemming en vervulling van de
belevingswaarde en relevante gebruiks- en
natuurfuncties.

2004 11 09

Ontwerp Masterplan Water
Schalkwijk 2000+

Beheer Openbare Ruimte (BOR),
Stadswerk, Milieu, Strategie,
Beleid, Project Management,
Vergunningen en Toezicht,
Vastgoed, Sport & Recreatie,
Stafafdeling Stadsbeheer. i.s.m.
het Hoogheemraadschap van
Rijnland.

2004

Uitwerking van het thema water uit het
Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+.

Het verbeteren van de waterkwaliteit van het
oppervlaktewater in Schalkwijk; het verhogen van
de kwaliteit van de leefomgeving van Schalkwijk
door aanleg van oppervlaktewater; Vasthouden
gebiedseigen water en ontlasting van de boezem
met regenwater uit Schalkwijk.

2004 11 02
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Erin staat een visie op de inrichting van de openbare
ruimte (incl. het groen) en richtlijnen voor de toe te
passen materialen. Het geeft kaders voor materialen,
profielen, details en objecten, waarmee bij ontwerp,
inrichting, uitvoering en beheer rekening moet worden
gehouden. Het HIOR kan als instrument gebruikt
worden bij de kwaliteitsverbetering van met name
bestaand groen.

Vigerend beleid

Vigerend beleid

Vier uitgangspunten: ingetogen inrichting;
weloverwogen plaatsing; eenheid, samenhang en
continuïteit; afstemming ontwerp, uitvoering en
beheer. Deelgebieden: binnenstad - knooppunten monumentale parken - hoofdinfrastructuur woonwijken - overige parken - bedrijventerreinen buitengebied.

Kaart Ruimtelijke Typologie, zelfde als
in Bomenbeleidsplan.

Deelplannen met voorstellen.

Vierdeling van het Spaarne is de basis voor de
werkzaamheden. Geldt deze vierdeling nog steeds?

Zoekgebieden waterberging (natte natuur) aan de
randen van de gemeente en de aanleg van een
aantal nieuwe watergangen (gemeentebreed).
Spaarne, Ringvaart, Liede,
Mooie Nel, stadsgrachten, Leidsevaart, watergangen
in Schalkwijk zijn de belangrijkste boezemwateren.
Beschermen van cultuurhistorische waterwaarden is
onderdeel van beleid. Openleggen
Amsterdamsevaart, Papentorenvest en Oostersingel.
Opengraven gedempte grachten.

Oppervlaktewater speelde afgelopen decennia
ondergeschikte rol in stedenbouwkundige ontwikkeling.
Creëren van nieuw open water in
herstructureringsprojecten. Combineren van
waterhuishoudkundige functies met
stedenbouwkundige functies als: wonen, werken,
verkeer en vervoer, recreatie, natuur, cultuurhistorie en
beleving. Geen goede kaart met waardevolle
waterlopen, incl. kades, sluizen etc.

Kaart Gebiedstypologie. De gebruikte
gebiedstypologie is een integratie van
drie methoden: VNG, Milieu op zijn
plek en Nationaal Pakket Duurzame
Stedenbouw, afgestemd op de
Haarlemse situatie. Kaart heeft geen
status, behalve dan als hulpmiddel om
de Haarlemse gebiedstypen te
omschrijven. Plankaart met
waterlopen, Kaart Oppervlaktewater,
Streefbeeld Waternetwerk 2050 en
2015. Streefbeeld
Watersysteemeenheden 2050 en
2015. Streefbeeld watergebruik 2015
(hier staan ook de cultuurhistorisch
waardevolle waterlopen op
aangegeven).

Vigerend beleid. Momenteel wordt het
Aanleg van nieuwe watergangen in Schalkwijk.
Masterplan geactualiseerd en uitgewerkt in
een concreet Uitvoeringsprogramma Water
Schalkwijk. Dit programma is in februari
2011als concept met de portefeuillehouders
van Haarlem en Rijnland besproken.
Bestuurlijke vaststelling wordt in het najaar
van 2011 verwacht.
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Kansenkaart Watertoerisme

STZ, afdeling Economie&Cultuur

2008 05 22

2008 04 08

Plan van aanpak Kansenkaart
Watertoerisme
Nota Afmeerzones
Pleziervaartuigen

STZ, afdeling Economie&Cultuur

2011 01 20

2010 11 23

_

2007 11 17

Wijkzaken

Collegebesluit

Er ontstaan 1.531 afmeerplekken met passende
afmeervoorziening en een vast nummer.

De Wamz (2009) en de veranderingen in het
archeologische bestel brachten de noodzaak om
een gemeentelijk beleid ten aanzien van
archeologische monumentenzorg te bepalen. Om
uitvoering te geven aan de nieuwe wettelijke taken
heeft de gemeente een beleidsnota archeologie
opgesteld. Doelen: 1. Bescherming van het
bodemarchief. 2. Kennisvergroting. 3.
Zichtbaarheid en informatievoorziening
(maatschappelijk draagvlak)

Een waardevol bezit. Beleidsnota
Archeologie

2009 06

Beleidsnota

Agenda Cultureel Erfgoed

2007

De agenda geeft de ambitie en
Beschermen, benutten, beleven, duurzaam naar
doelstellingen aan rondom het thema
de toekomst
erfgoed voor de komende drie jaar. Het
hierop volgend uitvoeringsprogramma geeft
de afbakening en keuzes aan vertaald in
concrete acties.

Haarlemse Molennota

2007

Cultuurhistorische paragrafen in
bestemmingsplannen
Regionale bereikbaarheidsvisie
"Zuid-Kennemerland, bereikbaar
door samenwerking"
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Paragraaf in bestemmingsplan
PGV Beleid, SS Ruimtelijke
Plannen, Concern

Haarlem nota ruimtelijke kwaliteit

2010 11

2009 06 02

Cultuurhistorie borgen in bestemmingsplan.

Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid
Zuid-Kennemerland goed aanhaken op landelijke
Kennemerland, door de Raad vastgesteld in netwerken, waar mogelijk het doorgaand
april 2011
autoverkeer langs stad en woonkernen leiden,
hoogwaardig openbaar vervoer diep laten
doordringen in het centrum van de regio,
ontvlechten van verkeersstromen, optimaal
benutten van netwerken, verminderen van de
leefbaarheidsproblemen als gevolg van verkeer en
inspelen op ruimtelijke en economische dynamiek
in de omgeving.

2011 03 15

Vigerend beleid. Vanwege de grote vraag
naar afmeerplekken voor de recreatievaart
wordt de nota herijkt, met het doel binnen de
aangewezen en vastgestelde afmeerzones
meer afmeerplekken te realiseren. Naar
verwachting wordt de herijkte nota in het
najaar van 2011 aan het gemeentebestuur
ter besluitvorming voorgelegd.

Meer rekening houden met zichtlijnen, open ruimtes
om het contact met of zicht op het water te behouden
en worden ruimtes rondom bruggen zoveel als
mogelijk vrijgehouden. De beeldkwaliteit van de
oevers wordt beter.

Vigerend beleid. De archeologisch
waardevolle gebieden en bijbehorende
regimes die op de voorlopige
Archeologische Beleidskaart Haarlem zijn
weergegeven, kunnen direct vertaald
worden naar de kaarten en voorschriften
van nieuwe bestemmingsplannen. Om te
zorgen dat in gebieden waar oude
bestemmingsplannen gelden
archeologische belangen ook worden
meegewogen, is er een
facetbestemmingsplan archeologie
opgesteld.

Door archeologische waarden in
beeldkwaliteitsplannen en structuurvisies op te
nemen, kunnen deze waarden daadwerkelijk als
inspiratiebron voor de uitwerking van ruimtelijke
opgaven worden benut.

Er wordt niet gevraagd om een waarderingskaart.

Rekening houden met molenbiotoop en zichtlijnen
vanuit de omgeving op de molen.

Vastgestelde visie als basis voor regionale
aanpak en uitwerking.

Voorstel ingrepen: twee ringstructuren rond regio en
rond Haarlem. Intensivering OV. Belangrijkste
ingrepen: Mariatunnel tussen Westelijke randweg en
Schipholweg (N205) en doortrekken Prins
Bernhardlaan tot aan de Oudeweg.

Frictie zit hier soms in de combinatie met het
bomenbeleidsplan. Vrije windvang is een van de
belangrijkste voorwaarden voor een goed
functionerende molen en daar passen bomen niet altijd
bij.

Belangrijkste autoroutes. Belangrijkste
OV-routes. Knelpunten regio.
Mogelijke ringstructuur auto. Mogelijke
snelfietsroutes en stationsontsluiting.
De zes grote projecten om mee te
beginnen.
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Haarlems Verkeers- en Vervoer
Plan

2003

Verkeers- en Vervoersplan: er wordt
gestuurd in hoe, wanneer en waar men
(auto) rijdt. Met het HVVP wordt een pakket
aan sturingselementen ontwikkeld. Plan op
hoofdlijnen.

Om het beleid voor de komende jaren ten aanzien 2003 03 12
van verkeer en vervoer inzichtelijk vast te leggen in
één handzaam plan, is dit verkeers- en
vervoerplan opgesteld.

2002 12 17

Klimaatneutrale stad met een goede
bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Beheersen
omvang van het autoverkeer en het parkeren in
met name de binnenstad Succes van de autoluwe
binnenstad behouden en versterken. Meer

vrijgegeven als
basis voor
discussie

Parkeren in Haarlem

OGV Beleid, VVH, DB&T,
Dienstverlening

2010 11

Concept-Visiedocument voor het parkeren
van auto en fiets, binnen en buiten het
centrum.

Kadernota Haarlem Duurzaam

STZ,Milieu

2011

Kadernota

Duurzaamheidsprogramma 2011

Stadszaken, afdeling Milieu

2011 03

De uitvoering van het Haarlems milieubeleid
wordt jaarlijks vastgelegd in een wettelijk
verplicht uitvoeringsprogramma. Het
Duurzaamheidsprogramma 2011 beschrijft
alle milieutaken die dit jaar door de
verschillende afdelingen van de gemeente
zullen worden uitgevoerd. Het vormt
daarmee tevens een instrument voor de
sturing van een integraal milieubeleid. Op
grond van de Wet milieubeheer moet het
programma door de gemeenteraad worden
vastgesteld.

Praktijkrichtlijn Duurzame
Stedenbouw

2006

Welstands- en monumentennota

2004

Nota Dak

Stadszaken, afdeling Ruimtelijk
beleid

Gebiedsvisie Brinkmann

WZ/GM en SZ/RB, E&C en VG

Gebiedsvisie Middengebied
Slachthuisbuurt

Sector Stedelijke Ontwikkeling,
Afdeling Beleid
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Haarlem nota ruimtelijke kwaliteit

2009

2011 10 13

2011 09 20

2011 04 21

2011 03 29

Dat alle ruimtelijk relevante plannen vanaf 2006
voldoen aan de basiskwaliteit duurzame
stedenbouw en waar mogelijk een streefkwaliteit.
Welstandsnota

2006 02 21
2004 06 23

Visie Daklandschappen, is een bijlage bij
deel 1 van de nota Ruimtelijke Kwaliteit, de
Visie op Ruimtelijke Kwaliteit

Onderzoeken van kansen voor ingrepen in het
daklandschap. Opstellen van regels voor
ruimtelijke kwaliteit.

Voor gebieden waar grootschalige
ruimtelijke ontwikkelingen zijn, worden
gebiedsvisies opgesteld. Dit is een integrale
visie, als uitwerking van het structuurplan en
de stadsdeelvisie.

De gebiedsvisie doet uitdrukkelijk geen uitspraken 2009 09 03
over de uiteindelijke architectonische uitwerking
van het bouwblok, maar geeft wel
randvoorwaarden aan waarbinnen de toekomstige
ontwikkeling kan plaatsvinden.

2009 06 16

Voor gebieden waar grootschalige
ruimtelijke ontwikkelingen zijn, worden
gebiedsvisies opgesteld. Dit is een integrale
visie, als uitwerking van het structuurplan en
de stadsdeelvisie.

2005 07 20

2005 06 28

Op het Haarlemse wegennet wordt niet meer
autoverkeer toegelaten dan de stad aan kan. Het
bestaande stedelijk weefsel zal worden
gerespecteerd. Met andere woorden, de problematiek
zal in principe binnen de bestaande erfgrenzen
moeten worden opgelost. Het teveel aan autoverkeer
wordt niet tot het hoofdwegennet toegelaten en
alternatieven voor de auto worden ontwikkeld. Vanaf
p. 91 ruimtelijke ingrepen.

discussiestuk

Uitbreiden van parkeervoorzieningen bij OV-knopen
aan de rand van de stad. Binnenstad autoluw.
Herinrichting openbare ruimte incl. parkeren.

Hoofdstructuur auto. Ruimtelijke
plannen tot 2010. Ontbrekende
schakels fietsnet.
Wegencategorisering.

Zie eerste resultaten parkeerconferentie van maart
2011.

Duurzame stedenbouw, duurzame renovatie.

15 uitgangspunten voor duurzame stedenbouw.
n.a.v. Evaluatie van de Welstand- en
monumentennota wordt de nota Ruimtelijke
Kwaliteit opgesteld

Indeling in 30 deelgebieden
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Gebiedsvisie Oostradiaal

Hoofdafdeling Stadszaken,
Afdeling Ruimtelijk beleid

Ontwerpgebiedsvisie
Spaarndamseweg e.o.

2010 11

2008 05

Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+

Gebiedsvisie Schalkwijk Midden
Gebiedsvisie Rozenprieel

Gebiedsvisie Schouwbroekerplas
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Voor gebieden waar grootschalige
ruimtelijke ontwikkelingen zijn, worden
gebiedsvisies opgesteld. Dit is een integrale
visie, als uitwerking van het structuurplan en
de stadsdeelvisie.

2011 01 20

De Spaarndamseweg e.o. is een gebied met een vastgesteld
grote diversiteit aan functies. In het structuurplan
wordt de Spaarndamseweg benoemd als
“verandergebied”. De verandergebieden vormen,
samen met de zogeheten knooppunten, de
zwaartepunten voor de stedelijke ontwikkeling.
Voor verschillende locaties aan de
Spaarndamseweg zijn de laatste jaren door
derden schetsplannen ingediend voor mogelijke
ontwikkelingen. Om meer duidelijkheid te krijgen
over de inpasbaarheid van deze schetsplannen en
toekomstige schetsplannen wordt door de
gemeente Haarlem een gebiedsvisie voor de
Spaarndamseweg e.o. opgesteld.

Uitvoeringsplan

Stadsvernieuwingsplan, centrale doelstelling: ‘het 1999 11 17
creëren van een gedifferentieerd en duurzaam
woon- en leefmilieu, waardoor een evenwichtige
opbouw van het stadsdeel ontstaat inclusief het
daar bijbehorende voorzieningenniveau en
dagelijks beheer.’ Er worden vier verkeersluwe
wijken gerealiseerd met een te herstructureren
stadshart. De langzaamverkeersverbindingen
tussen het stadshart en de wijken worden zodanig
geoptimaliseerd, dat geen barrières gelijkvloers
behoeven te worden gekruist. Ook is er structuur
gebracht in de langzaamverkeersroutes naar de
rest van Haarlem en het omliggende stedelijk
gebied.

Sector Stedelijke Ontwikkeling,
2007 09
Sector Stedelijk Beheer
WZ/GM en SZ/RB, Wonen, JOS en 2010
E&C

Gebiedsvisie
Gebiedsvisie (Concept)

Gebiedsvisie Rozenprieel 2025. Samenhang
tussen individuele en gemeentelijke projecten
garanderen.

Afdeling Milieu Bureau Bodem,
Afdeling Stedenbouw en ontwerp,
Planologie, Verkeer, Openbare
ruimte, groen en verkeer

Gebiedsvisie (Concept)

De ontwerp-gebiedsvisie geeft inzicht in de vele
randvoorwaarden die het gebied heeft en de
kansen en risico’s van ontwikkeling van activiteiten
op het gebied van wonen en recreatie.

Haarlem nota ruimtelijke kwaliteit

2009 12

2010 11 23

1999 11 09

2009 03 31
2009 11 03

Voorgestelde ingrepen: 1. Versmallen Amsterdamse
Vaart (gracht en nieuwe bebouwing); 2. Nieuw
Vaartpark, onderdeel van groenstructuur; 3. OV
Knooppunt Spaarnwoude; 4. Liedepark.

De Amsterdamse Vaart is ook voorgesteld als groene
dwarsverband in het Groenstructuurplan 2020.

Ingrepen integraal opgenomen in het HVVP. Het
Houtens model heeft als voorbeeld gediend voor
Schalkwijk.

Aan de randen yup, in het centrum (in 1985
grootschalige stadsvernieuwing) sociale bouw. Op
veen gebouwd en nabij bestaande industrie langs het
water: minder geschikt voor herenhuizen.
Herinrichting OR, meer winkels, veiliger. 'Kansenkaart'
Zandwinplan tussen Spaarne en Zuid
Schalkwijkerweg, rond 1960. Afval in bodem,
geluidsoverlast van brug, verkeersdruk.
Mogelijkheden: woontoren, drijvende woningen, vrije
kavels op oevers, jachthaven, stadscamping.

In het Structuurplan 2020 is de Schouwbroekerplas en
omgeving vastgelegd als water en landelijk gebied. De
locatie geldt als zoekgebied voor een stadscamping.
Hierbij wordt vooral gedacht aan de watertoerist.
Daarnaast is aangegeven dat deze locatie kansen biedt
voor wonen op water.
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Gebiedsvisie Boerhaavewijk

2011 01 24

Gebiedsvisie (Concept)

Visie Boerhaavewijk over 10 jaar. Hoofddoel is een
integraal beeld te geven van de ontwikkeling van
de wijk tot 2020 en een doorkijk naar verder.
Verbeteren Boerhaavewijk in samenhang op
sociaal/ maatschappelijk, economisch en fysiek
vlak, zoals omschreven in Plan van Aanpak
(september 2008). Daarnaast aangeven delen in
de wijk waar veranderingen plaatsvinden:
vernieuwing van bebouwing, verbetering van de
openbare ruimte of sociale programma’s. Deze
mogelijkheden zijn in samenhang verkend. De
gebiedsvisie is de basis voor verdere uitwerkingen
en projecten in Boerhaavewijk.

2011 02 01

Gebiedsvisie Schoterbos/Jan
Gijzenkade

WZ/GM en SZ/RB, Wonen, JOS en 2011
E&C

Gebiedsvisie

2010 12 21

Gebiedsvisie Houtplein

WZ/GM en SZ/RB, Wonen, JOS en 2011
E&C

Gebiedsvisie

2011 04 12

Gebiedsvisie Kleverlaanzone
(ontwerp)

WZ.GM

2011

Gebiedsvisie

Het bieden van de ruimtelijke kaders voor de
herontwikkeling van het perceel van de voormalige
stadskweektuin, in samenhang met behoud en
versterking van de aanwezige monumentale,
groene, recreatieve en educatieve kwaliteiten van
de gehele Kleverlaanzone.

2011 10 11

BKP Delftwijk

Sector stedelijke ontwikkeling &
Sector stedelijk beheer. Bureau
Ruimtelijk Ontwerp

2005 03

Beeldkwaliteitsplan

Veel partijen bij herontwikkeling van deze wijk.
Angst voor niet-eenduidig beeld, daarom dit
beeldkwaliteitsplan.

2006 11 07

BKP Gedempte Oude Gracht,
tussen Turfmarkt en Raaks

Sector stedelijke ontwikkeling,
Bureau Ruimtelijk Ontwerp.

BKP 023 Haarlem

BKP Stadsdeelhart Schalkwijk

2008 09 01

Sector Stadsontwikkeling en Jo
Coenen

BKP Land in Zicht
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Beeldkwaliteitsplan

Haarlem nota ruimtelijke kwaliteit

2006 03 07

Met het beeldkwaliteitplan worden richtlijnen
opgesteld met als doel de integrale kwaliteit van
het te ontwikkelen gebied te waarborgen. De
richtlijnen hebben zowel betrekking op de
architectuur van de gebouwen als de inrichting van
de openbare ruimte. Met deze richtlijnen wordt niet
alleen de kwaliteit van individuele gebouwen en
straten gewaarborgd, maar wordt vooral ook de
eenheid binnen het plan zeker gesteld. De
richtlijnen fungeren als leidraad voor de
ontwerpers die in het plangebied de verschillende
projecten zullen uitwerken.

2007 09 12

Beeldkwaliteitsplan

2006 07

Beeldkwaliteitsplan

2006 08 08

Buurt in Schalkwijk. Veranderlocaties aangegeven.

Richtlijn en inspiratiebron.

Naoorlogse wijk, ca. 1960. Sloop-nieuwbouw
woonflats. Vergroot winkelcentrum.

Hier zit een waarderingskaart in (bron:
gemeente Haarlem) structuren en
bebouwing. Waar is deze op
gebaseerd, speciaal gemaakt voor
deze gebiedsvisie? Zijn er meer van
dergelijke kaarten voor andere delen
in de stad?

Karig, maar is conceptversie. Zit wel in de map
vastgestelde bkp's.

Je mist: hoe zien wij de Gedempte Oude Gracht, plek
en identiteit in de stad. Wat willen we voor uitstraling.

Gebied kruising Schipholweg/Amerikaweg.
Woningbouw en kantoren.

Jachthavenlocatie Schoterbrug.
s
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BKP Fly-over
BKP Raaksbruggen

2009 02 06
Sector stedelijke ontwikkeling,
Bureau Ruimtelijk Ontwerp.

Nota Grondbeleid 2006

Anchorpoints Haarlem

Beeldkwaliteitsplan

2009 01 20

Haarlem kiest voor een ondersteunend en
2006 05 18
stimulerend grondbeleid met een laag risicoprofiel.

2006 02 28

Beeldkwaliteitsplan
2006

Stedenbouw en Ontwerp

2009 02 12

2009 07 10

Kaart met voor Haarlem herkenbare
plekken, structuren en gebouwen.

Aanvullende analyse voor ontwerpend onderzoek
bij herinchting openbare ruimte/verkeerskundig
ontwerp en beleid en stedenbouwkundig ontwerp
en beleid.

Uitvoeringsstrategie Kantoren en
Bedrijven Noordvleugel (PlaBeKa)

2007

Uitvoeringsstrategie

Het doel van deze uitvoeringsstrategie is
tweeledig: ¥ overeenstemming bereiken over de
programmering van kantoorlocaties en
bedrijventerreinen in de deelregio’s van de
Noordvleugel; ¥ afspraken maken over Ð niet
vrijblijvende Ð handhavingsmechanismen. Een
uitgangspunt hierbij is dat het aanbod aan
kantorenlocaties en bedrijventerreinen in principe
vraaggericht dient te zijn. Hierdoor wordt
voorkomen dat er een kunstmatig groot aanbod
wordt gecreëerd wat op termijn leidt tot leegstand
en prijsdalingen op de vastgoedmarkt. Een ander
vertrekpunt is dat er moet worden gestreefd naar
een versterking van het concurrentievermogen van
de regio. Tenslotte is het belangrijk dat elke
deelregio kan voorzien in de eigen behoefte aan
bedrijfslocaties.

2007 02 13

Haarlem Maatschappelijk op de
Kaart

2010 07

Visie op de ruimtelijke structuur van
maatschappelijke voorzieningen
2010-2020

Geeft een beschrijving van de gewenste
2010 11 25
maatschappelijke voorzieningenstructuur voor
komende 10 jaar. De visie is in eerste instantie een
ruimtelijke ordeningsinstrument. De aandacht richt
zich op het in de toekomst “accommoderen” van
maatschappelijke activiteiten en organisaties: de
ruimtelijke opgave. De huidige voorzieningen en
spreiding daarvan in de stad (=aanbod) en de
toekomstige ruimtelijke behoefte (=vraag) worden
daartoe met elkaar geconfronteerd.

2010 10 19

Nota Reclame in de openbare
ruimte

2007

Bestemmingsplannen
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niet vastgesteld niet vastgesteld

2007 06 26

Onduidelijke identiteit Oostpoort (oostelijke
toegangsroute naar de stad)
Korte historische beschrijving opgenomen. Gekeken
naar Vloerkaart en Groenkaart.

Nog niet in gebruik genomen.

Kaart met ankerpunten en -plekken.

Voor de totale Noordvleugel betekent de
uitvoeringsstrategie het schrappen van meer dan 3
miljoen m2 overaanbod van nieuwe kantoorplannen
en een locatieonderzoek voor 485 hectare tekort aan
bedrijfsterrein. Voor Haarlem betekent dit - naast
fasering, segmentering en temporisering van het
kantoorprogramma zoals in de bijgevoegde tabellen
aangegeven- een gemengde functie ( naast kantoren
ook bedrijfsfunctie) voor 100.000 m2
kantorengedeelte in het OostPoortWestgedeelte van
het Spoorzone-masterplan ( dit is dan 100.000 m2
extra bovenop de in het masterplan voor dit gebied
opgenomen 35.000 m2 aan gemengde bedrijfs/kantoorfuncties ) Dit kan 6 hectare extra
bedrijfsterrein opleveren om het tekort aan
bedrijfsterrein van bijna 10 hectare in de regio
Haarlem op te vangen.

Behalve richting geven aan ruimtelijke
ontwikkelingen vormt de visie ook een
bindend element en toetsingskader van al
het ruimtelijk relevante beleid van de
afzonderlijke sociaal maatschappelijke
sectoren.

In de nota worden diverse locaties aangegeven waar De visie valt onder de paraplu van het Structuurplan.
kansen liggen om de sociaal-maatschappelijke
voorzieningen naar een hoger plan te tillen.
Samenhang, multifunctionaliteit en clustering zijn
daarbij uitgangspunten.
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Nota Standplaatsen

2010 02 16

Inrichtingsplannen Oude
Groenmarkt, Grote Markt,
Klokhuisplein
Detailhandelsnota Haarlem
Winkelstad

2002

Detailhandelsnota 2001-2011

2001

Integrale benadering, verbetering en in stand
houding positie Haarlem als winkelstad.

Beheersnota terrassen

2003

Aangeven waar terrassen mogen worden
geëxploiteerd en op welke wijze.

2002 02 06

Toepassing Natuurtoets in Haarlem

2003 09 30
2009 05 09

Folder met aanbevelingen,
spelregels en tips met betrekking
tot gevelgroen en Samenwerken in
het groen met bewoners

Geveltuinen zijn waardevol, vooral in stenige
buurten. Graag behouden, maar wel regels
opstellen.

Hotelnota

2010

Nota kunst in de Openbare Ruimte STZ, afdeling

Economie&Cultuur
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2002 01 08

Haarlem nota ruimtelijke kwaliteit

27-09-11

Bestaande hotelcapaciteit in Haarlem uit breiden.
Om deze ambitie te onderbouwen en op een
kwalitatief verantwoorde wijze te kunnen realiseren
is een beleidskader voor de hotelontwikkeling in
Haarlem gewenst.
beleidsplan

Kunst in de openbare ruimte kan een belangrijke 2011 11 03
bijdrage leveren aan de ervaring van de openbare
ruimte als aangenaam, aantrekkelijk, veilig. Kunst
in de openbare ruimte gaat een directe relatie aan
met de omgeving en daardoor ook met het publiek.
Het is niet los te denken van dit uitgangspunt en
dient ook te gebeuren met inhoudelijke visie en
met oog voor de ruimte. Welke betekenis geeft het
en hoe communiceert het met zijn omgeving?
Deze vraag vormt het kader waarin het Kunst in de
Openbare Ruimte tot stand komt. Dit houdt in dat
het al bij de inrichting van die openbare ruimte in
het plan wordt meegenomen. De aantrekkelijkheid
van de openbare ruimte is op deze manier een
wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte.
Verder is het o.a. de ambitie om een collectie te
vormen met een eigen gezicht, aansprekend en
herkenbaar als de collectie van de stad Haarlem
en deze te blijven actualiseren met hedendaagse
kunt, het erfgoed van morgen, dat ook in de
toekomst de collectie waardevol blijft.

2011 09 27

Kaart met mogelijk hotellocaties en
een inventarisatie van bestaande
hotels.

Het nieuwe beleid kunst in de openbare
ruimte is recent vastgesteld en wordt nu
geïmplementeerd. Kunst in de openbare
ruimte wordt een deeluitwerking van de
Structuurvisie Openbare Ruimte.

Kunst in de openbare ruimte kan een belangrijke
bijdrage leveren aan de beleving van de openbare
ruimte als aangenaam, aantrekkelijk en veilig.

Kunst in de openbare ruimte is van invloed op de
ruimtelijke kwaliteit, omdat het o.a. bijdraagt aan de
beleving van de openbare ruimte. Deel 2 van de nota
RK omvat beoordelingskaders voor ruimtelijke kwaliteit,
voor onbebouwde en bebouwde ruimte. Zo ook voor
Kunst in de openbare Ruimte.
Kunst in de openbare ruimte is van invloed op de
ruimtelijke kwaliteit, omdat het o.a. bijdraagt aan de
beleving van de openbare ruimte. Deel 2 van de nota
RK omvat beoordelingskaders voor ruimtelijke kwaliteit,
voor onbebouwde en bebouwde ruimte. Zo ook voor
Kunst in de openbare Ruimte.
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Speelruimteplan Haarlem (SRPH)

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en JOS

2000 03 02

Kaderstellend beleid

Dit beleidsdocument geeft, op basis van de
voorgestelde financiële dekking, kaders voor de
realisatie van een samenhangend net van routes
en speelplekken, het speelweefsel, die door
kinderen en jongeren zelfstandig kunnen worden
gebruikt.

2000 07 19

2000 03 02

Uitvoeringsprogramma SRPH

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en JOS

2001 03 05

Uitvoeringsplan

Uitvoeringsprogramma

college
bevoegdheid

2001 03 05

Schoolpleinen en openbare ruimte WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en JOS

2003 10 17

Kaderstellend beleid

Dit advies geeft de onderbouwing om de
schoolpleinen niet aan de openbare ruimte toe te
voegen.

college
bevoegdheid

2003 10 17

Speelruimteplan, evaluatie en
actualisatie

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en JOS

2009 06
(oorspronkelijk doc
uit 2000)

Gemeentelijk rioleringsplan

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB, VG, JOS en Milieu

2007 10 23

Kaderstellend beleid

WOP Amsterdamsebuurt

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en VG

2008

Kaderstellend beleid

WOP Patrimoniumbuurt

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en VG

2006

Kaderstellend beleid

WOP Garenkokerskwartier

WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en VG

2008

Kaderstellend beleid

Areaaluitbreiding openbare ruimte WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en VG

2003

Kaderstellend beleid

Collegebevoegd 2003 12 23
heid

Beheersnota uitstallingen

2005

Kaderstellend beleid

Collegebevoegd 2005 02 08
heid
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WZ/BOGV, POGV, DB&T, GM,
SZ/RB en VVH

Haarlem nota ruimtelijke kwaliteit

2009 06 08

2008 01 17

2007 10 23
2007 11 06

Vigerend

Een samenhangend net van routes en speelplekken,
het speelweefsel, die door kinderen en jongeren
zelfstandig kunnen worden gebruikt.

Er zijn uitvoeringskaarten

Vigerend

Een samenhangend net van routes en speelplekken,
het speelweefsel, die door kinderen en jongeren
zelfstandig kunnen worden gebruikt.

Er zijn uitvoeringskaarten

Vigerend

De relatie tussen openbare - en publieke ruimte.

vigerend

Afkoppeling van regenwater in de openbare ruimte

De raad van State heeft bij de vaststelling van het
bestemmingsplan voor Spaarndam een uitspraak
gedaan over de bruikbaarheid van schoolpleinen na
schooltijd en in vakanties. Deze uitspraak kan
precedentwerking hebben voor andere
bestemmingsplanprocedures in Haarlem.
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Visie op hoofdlijnen
■ Het Haarlemse daklandschap biedt veel kansen om opgaven als
duurzaamheid en intensief ruimtegebruik te faciliteren.
■ Het huidige historisch daklandschap van Haarlem is waardevol en
verdient bescherming.
■ Duurzame ingrepen en intensivering van het daklandschap worden
zo veel als kan mogelijk gemaakt, waarbij er respect is voor
ruimtelijke kwaliteit.
■ Het gebruik van daken voor de opwekking van zonne- en
windenergie biedt de meeste kansen in (grootschalige)
werkgebieden en 20e eeuwse woongebieden.
■ Niet-toegankelijke daktuinen zijn in Haarlem overal mogelijk. Met
name in dichtbebouwde delen van de stad moeten daktuinen
worden gestimuleerd om de kwaliteit van binnengebieden te
vergroten.
■ Dakkapellen en dakopbouwen zijn ondergeschikt aan de
architectonische eenheid (zoals een straat, een buurt, een
ensemble).
■ Werken met trends heeft een positieve invloed op de ruimtelijke
kwaliteit en kan het vergunningsproces versnellen.
■ In de dichtbebouwde wijken van haarlem zijn dakterrassen
toegestaan. Dakterassen vergroten de woonkwaliteit mits rekening
wordt gehouden met privacy van omwonenden.
■ In de historische stad zijn panden met een kap het uitgangspunt,
ook bij nieuwbouw. Dat biedt kansen voor vergroten bebouwing,
duurzaamheid en het opnemen van installaties.
■ Het plaatsen van utilitaire installaties, leidingen en dergelijke op
het dak leidt tot een ongewenst stadsbeeld. De plaatsing hiervan
is nu niet vanzelfsprekend en dient te worden geïntegreerd in het
gebouwontwerp.
■ Op het dak is altijd ruimte voor een goed idee.
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1. Inleiding
Groei, de drijfveer van de laatste eeuw. Belangrijk maar ook ingrijpend
voor het duurzaam ontwikkelen van een bestaande en intensief
bebouwde stad.
Haarlem is een stad met een hoge bebouwingsdichtheid en weinig
groen. Een verdere groei van het woningenbestand van Haarlem is de
komende tijd voorzien. Het uitgangspunt is om deze groei binnen de
huidige bebouwingsgrenzen van de stad te bewerkstelligen en niet ten
koste te laten gaan van ruimtelijke kwaliteit. Intensief ruimtegebruik is
dé manier om verder te ontwikkelen.
De gemeente Haarlem heeft als ambitie ‘Haarlem klimaatneutraal in
2030’. Dat wil zeggen dat het energieverbruik niet leidt tot de uitstoot
van CO2 of andere broeikasgassen. Groene daken, gebouwgebonden
windmolens, zonneboilers en -panelen. Zomaar een aantal actuele
duurzaamheidsoplossingen die verschil kunnen gaan maken voor
de leefbaarheid van de stad. Het dak lijkt de meest logische plek om
dergelijke installaties te plaatsen.
Er zijn in de stad voorbeelden aan te wijzen waar ingrepen in het dak
een negatieve invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit. Wildgroei
van dakopbouwen en dakkapellen zijn hier een voorbeeld van.
Kennelijk is het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente Haarlem
in de huidige vorm niet in staat dit tegen te houden. Vanuit de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is aangegeven dat er behoefte
is aan een eenduidige visie op het daklandschap. Deze visie kan dan
tevens dienen als input voor bestemmingsplannen en ander beleid dat
raakvlakken heeft.

Zonnepanelen in beschermd stadsgezicht
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De vraag die voorligt is:

Hoe kan het Haarlemse daklandschap op een duurzame
manier bijdragen aan enerzijds het behouden/vergroten
van ruimtelijke kwaliteit en anderzijds aan een intensiever
ruimtegebruik?

‘’Ruimtelijke kwaliteit omvat:
De functionaliteit, de duurzaamheid, de esthetiek en de
cultuurhistorische waarde van een gebied, een ruimtelijke structuur of
een bouwwerk.’’

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is eerst een waardebepaling
nodig van het bestaande daklandschap. Wat zijn de kwaliteiten van
het Haarlemse (historische) daklandschap per typologie? Dit wordt
beschreven in hoofdstuk 2.
Als bekend is wat de kansen en beperkingen van een gebied zijn wordt
in hoofdstuk drie en vier per thema onderzocht op welke manier het
dak kan worden ingezet.
Er is gekozen voor de volgende thema’s:
■ Duurzaamheid.
■ Intensivering ruimtegebruik.
■ Utilitair gebruik.
Per thema worden kansen, mogelijkheden, beperkingen en de invloed
op de ruimtelijke kwaliteit beschreven.
De visie en randvoorwaarden zijn vertaald in criteria en opgenomen
in deel 2 van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Deze criteria voor
ruimtelijke kwaliteit worden per typologie beschreven. Alle in deze visie
besproken onderwerpen zijn verwerkt. De criteria hebben als doel
duidelijkheid te creëren voor initiatiefnemer en plantoetser.

Dakterassen

Ontoegankelijk sedumdak

Dakkapellen

2. Visie op het Haarlemse daklandschap
Het daklandschap van Haarlem is het waard om actief te beschermen.
Maar waarin zit nu deze waarde? Hoe heeft het dak zich ontwikkeld
en hoe hebben de specifieke wijken hun eigen daklandschap
gekregen? In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kwaliteiten van het
daklandschap in Haarlem. Er wordt per wijk een beschrijving gegeven
en een visie waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen.

2.1

De ontwikkeling van het dak

De architectuurhistorie kent tal van voorbeelden waarbij het dak
zorgvuldig ontworpen werd als bekroning van het gebouw, aansluitend
op de architectuur van de gevels. De Vleeshal in Haarlem is daar een
prachtig voorbeeld van.
Aan het dak werd veel aandacht besteed. De economische betekenis
van de kapruimte bleef in eerste instantie beperkt. Onder de kap waren
ruimtes voor opslag, het drogen van de was, dienstbodenkamertjes
e.d.
De hoofdvorm van daken was in de eerste plaats bepaald door het
beschikbare materiaal van de dakbedekking. Leien en pannen vroegen
om daken met een specifieke helling om het hemelwater efficiënt af te
voeren. Het zadeldak is daarom de meest algemene dakvorm.
Naast de zadeldakvorm zijn er tal van koepel- en spitsvormen om
gebouwen of delen daarvan te bekronen. De torens zoals Haarlem die
ook kent vormen daar de meest extravagante uiting van.
De overgang van gevel naar kap werd vaak benut om decoratieve
elementen toe te passen, zoals bijvoorbeeld een kroonlijst. Daarnaast
zijn dakkapellen, schoorstenen, torens en torentjes bij uitstek gebruikt
om het werk te bekronen. Die vormen de architectonische vertaling
van functionele elementen om licht en lucht toe te laten en rook af te
voeren.

In latere periodes werd de beëindiging van de gebouwen door
middel van een kap steeds minder gewenst vanuit de modernistische
architectuur opvattingen en technische vooruitgang. Gebouwen
werden veelal met een plat dak beëindigd.
De laatste decennia werd er bij nieuwbouw weer vaker voor een
kap gekozen mede vanwege ruimteopbrengst, de wens om in het
bestaande daklandschap te passen en vanwege wensen uit de markt.
De notie van het behoud van het historisch daklandschap en de
daardoor in het bestemmingsplan opgenomen kapverplichting heeft
ook een bijdrage geleverd.

Zoals dhr. Han Michel stelt in het boek ‘De vijfde gevel’: Een gebouw
heeft recht op een goed dak. Goed ontworpen en goed beheerd. Het
dak zou weer een onderdeel van het gebouw moeten worden, en niet
slechts de bodem van de hemel, een stortplaats voor alles wat men in
het gebouw niet kwijt kan’.

Platte daken aan de Kleverlaan

De Waag en het Teylers museum

De Vleeshal , expressie architect
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2.2

Gebiedstypen

LEGENDA
Historische kernen
Eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht (1870-1920)
Gebieden 1920-1960

Binnen de stad bestaan er verschillen in de karakteristieken van het
dak. Hieronder zijn de verschillende daklandschappen beschreven
aan de hand van de gebiedstypen zoals die zijn vastgelegd in de Nota
Ruimtelijke kwaliteit:
Er wordt gesteld dat juist de verscheidenheid aan wijken versterkt
moet worden. Dat betekent dat ingrepen in het daklandschap huidige
kwaliteiten zullen moeten benutten en versterken

LEGENDA

Villagebied

Strokenbouw (1960-1975)
Woonerven (1975-1985)

Woonbebouwing na 1985
Divers

Bedrijven/Kantorengebied
Stedelijk groen
Water

Beschermd gebied

Historische Kernen
Eerste uitbreidingen buiten de vestingsgracht (1870-1920)

Groenstructuur
Weefsel

Gebieden 1920-1960
Villagebied
Strokenbouw (1960-1975)
Woonerven (1975-1985)
Woonbebouwing na 1985
Divers
Bedrijven / Kantoorgebied
Stedelijk groen
Water
Landschappelijk groen

8

Gemeente Haarlem - Afdeling Ruimtelijk Beleid

Historische kernen
De daken in de historische kern (beschermd stadsgezicht) kennen
een rijke schakering van verschillende kapvormen. De daken in de
oude stad zijn steil, voornamelijk met hellingen tussen de 45 en de 60
graden. Platte daken komen in minderheid voor. Kappen verschillen
per pand. Door de organische groei van de binnenstad zijn de kavels
en daarmee de dakvorm vaak niet rechthoekig.
De nokrichting is afwisselend loodrecht op en evenwijdig aan de
voorgevel. In de oude kern van de stad is vooral het veelvuldig
voorkomen van daken met een nok loodrecht op de straat opvallend.
In de noordelijke uitleg en in de uit de negentiende eeuw daterende
binnenstadsdelen komen overheersend langskappen voor. Dat geldt
ook voor een wijk als de Vijfhoek, waarvan niet onaanzienlijke delen
tengevolge van de achteruitgang van de stad in de achttiende eeuw
verpauperd en in de negentiende eeuw vervangen zijn.
Veel daken hebben nog de oorspronkelijke (vaak monumentale)
dakbedekking. Van unieke gebouwen zijn de daken vaak
verbijzonderd, niet alleen in hoogte maar ook in vorm en mate van
detaillering.
Daken, met name varianten op het zadel- en schilddak, worden gedekt
met pannen, lei, dakleer of ander materiaal.
Kansen voor het gebruik van het dak liggen in de historische
kern vooral in het benutten of creëren van kapruimte op
de hoofdbebouwing. Daarbij dient aansluiting op de grote
verscheidenheid aan dakvormen en uitvoering in hoogwaardige
materialen het uitgangspunt te zijn. De daken van bebouwing in het
binnengebied kunnen dubbel worden gebruikt.

Historische kern

Eerste uitbreidingen buiten de vestingsgracht
Aaneengesloten gevelwanden direct in de rooilijn, bestaande uit
individuele panden of kleinere ensembles. Kapvormen variëren per
ensemble of per pand, waardoor bebouwing een individuele uitstraling
krijgt.
Garenkokerskwartier
De negentiende-eeuwse bebouwing wordt vaak gedekt door
een afgeplat schilddak en is aan de voorzijde voorzien van een
timpaanvormige dakkapel, de jongere bebouwing door een variant op
een schild- of zadeldak. Kappen worden gedekt met matte, keramische
rode of antraciet gekleurde pannen of leien.
Transvaalbuurt
De bebouwing is twee bouwlagen-met-kap hoog. De hoogte van de
bouwlaag varieert echter. Soms is er in zijstraten ook bebouwing van
één bouwlaag met kap te vinden. Hoekpanden worden door een iets
groter volume geaccentueerd. Kapvormen variëren van zadeldak of
schilddak tot plat dak. In de Transvaalbuurt staat de nokrichting vaak
haaks op de straat, in de Indische Buurt is het dak evenwijdig aan de
straat geplaatst. Dakopbouwen komen veel en in allerlei gedaanten
voor, waardoor het straatbeeld onrustig is geworden. De daken worden
gedekt door rode of donkere pannen. Door de vele verbouwingen
en renovaties, veelal particulier uitgevoerd, is van de oorspronkelijke
eenheid in de detaillering per straat weinig meer te herkennen.
Kleverpark en Bomenbuurt
Langs hoofdstraten is de bebouwing twee bouwlagen met kap hoog,
terwijl in de zijstraten de hoogte beperkt blijft tot één bouwlaag met
kap of twee bouwlagen met plat dak. De nokrichting van de kap, een
zadel- of een schilddak, loopt evenwijdig aan de as van de straat. Veel
daken hebben zowel aan de voor- als achterzijde dakkapellen. Waar
de kap ontbreekt wordt vaak per pand een dakopbouw gerealiseerd.
De daken worden als zij voorzien zijn van een kap gedekt door matte
antracietkleurige of rode pannen.
Leidsebuurt
De bouwvolumes worden veelal gedekt door een afgeplat schilddak,
een zadeldak of samengestelde kap. In de loop der tijd is er vooral aan
de kappen veel gesleuteld. Bij één bouwlaag hoge panden is in veel
gevallen, zoals in de Sterrebosstraat, De Clercqstraat en Olycanstraat,
de gevel tot aan de nok toe doorgetrokken. Daarnaast komen
dakopbouwen en dakkapellen veelvuldig voor. Deze toevoegingen
zijn niet uniform en dragen bij aan een onrustig straatbeeld. De
daken worden gedekt door rode of donkere pannen. Door de vele
verbouwingen en renovaties, veelal particulier uitgevoerd, is van de

oorspronkelijke eenheid in de detaillering per straat weinig meer te
herkennen.
Leidsevaartbuurt
De bebouwing is vooral één laag met kap hoog. In het noordelijk
deel is de bebouwing hoger, twee lagen met kap, tot drie lagen naast
de Nieuwe Sint Bavokerk. Aan de Jan Stuytstraat bevinden zich
appartementen uit de jaren ’50 in drie lagen met een flauwe kap met
de noklijn parallel aan de weg. In het zuidelijke deel is de kap van de
lagere bebouwing prominent aanwezig in het straatbeeld doordat de
nokrichting evenwijdig aan de straat ligt. Dit beeld wordt onderbroken
door topgevels en regelmatig geplaatste dakkapellen, waardoor de
kleine schaal van de bebouwing meer nadruk krijgt. Omdat het vaak
kleine woningen betreft zijn de bouwmassa’s hier en daar bloksgewijs
uitgebreid, bijvoorbeeld door het verhogen van de achtergevels. In de
Zonnebloemstraat zijn op individuele basis dakopbouwen gerealiseerd,
waardoor een afwijkend straatbeeld is ontstaan.
Rozenprieel
De meeste bebouwing in Rozenprieel is uitgevoerd in twee
bouwlagen met kap. Dit kan een langskap of topgevel zijn. De
stadsvernieuwingspanden hebben vaak een (gedeeltelijk) plat dak.
Dakkapellen komen veelvuldig voor, hetzij meegenomen in het
originele ontwerp, hetzij later gerealiseerd. Kappen zijn gedekt met
oranje of antraciet pannen. De stadsvernieuwingscomplexen wijken
zowel qua kleur als wat betreft materiaalgebruik soms sterk hiervan af.
Amsterdamsebuurt
De stedelijke bebouwing bestaat in de Amsterdamsebuurt uit
bouwblokken van twee tot drie lagen hoog, al of niet met kap.

Eerste uitbreidingen buiten de vestingsgracht
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Wanneer in één bouwlaag met kap is gebouwd, zijn de woningen
veelal bloksgewijs uitgebreid met een dakkapel, waardoor een
ritmiek in het gevelbeeld ontstaat. Bij de individuele bebouwing
in de Amsterdamsebuurt variëren hoogte en kapvorm van de
woningen. Later geplaatste dakopbouwen versterken het gevarieerde
gevelbeeld. In sommige delen komt lagere bebouwing, zoals
arbeiderswoningen in één laag met kap voor. Een voorbeeld hiervan
zijn de woningen aan de tweede Vooruitgangstraat, in het oudere deel
van de Amsterdamsebuurt, waar de kap parallel aan de weg soms
wordt onderbroken door topgevels. Een andere uitzondering is het
appartementengebouw aan het Teylerplein. De kappen zijn gedekt met
matte antraciet of rode pannen. Bij de vroeg naoorlogse bebouwing
zoals aan het Van Zeggelenplein springen de geschilderde betonnen
ornamenten van de wederopbouwarchitectuur in het oog.

komen veelvuldig dakopbouwen voor die vaak wat maat en detaillering
betreft van elkaar verschillen. De daken worden gedekt door pannen,
waarvan de kleur per cluster verschilt. Het traditionalisme, ook wel
Delftse School genoemd, grijpt terug op het ambachtelijk bouwen in
baksteen met samengestelde kapvormen en doorlopende topgevels.
De Krim en Oosterduin
De bebouwing is in beide wijken overwegend twee bouwlagen met
kap hoog. De meeste bouwmassa´s hebben strakke gevels en worden
gedekt door een zadeldak of schilddak. Dakkapellen komen zowel
aan de voor- als achterzijde voor en zijn vaak vergroot. Daken worden
afgedekt met pannen.

Gebieden 1920-1960

Gebieden 1920-1960
Bebouwing is vaak complexgewijs ontworpen. Het dak speelt een
belangrijke rol in de eenheid van een ensemble. Ensembles zijn er
vaak op de schaal van het bouwblok. Veelal zijn er op de hoeken van
bouwblokken architectonische accenten in de vorm van afwijkende
kappen of hogere bebouwing gerealiseerd. Nokrichting van de kap,
een zadel of een schilddak loopt vaak evenwijdig aan de as van de
straat. Ambachtelijk materiaalgebruik. Waar de kap ontbreekt wordt
vaak een dakopbouw gerealiseerd.
Patrimoniumbuurt
In de bebouwing is een duidelijke hiërarchie te onderscheiden. Langs
de Kloppersingel is de bebouwing twee bouwlagen met kap hoog,
deze woningen zijn gebouwd voor middenstanders. De bebouwing
aan de achterliggende straten is één bouwlaag met kap hoog en
was bedoeld voor arbeiders. Op hoeken, waar winkels en een school
gesitueerd zijn, en boven poorten is de massa één bouwlaag hoger.
Alle bouwblokken worden gedekt door een samengestelde, gebroken
kap die regelmatig wordt onderbroken door een topgevel en regelmatig
geplaatste dakkapellen. De daken zijn gedekt met rode pannen.
Kleverpark, Bomenbuurt en Planetenwijk
In de gebieden die van na 1920 dateren, is de bebouwing veelal
complexgewijs ontworpen. Dit uit zich in de samenhang van de
architectuur, waardoor de panden zichtbaar deel uitmaken van een
ensemble op het schaalniveau van het bouwblok. Veelal zijn er op de
hoeken van bouwblokken architectonische accenten in de vorm van
bijvoorbeeld afwijkende kappen of hogere bebouwing gerealiseerd.
Langs hoofdstraten is de bebouwing twee bouwlagen met kap hoog,
terwijl in de zijstraten de hoogte beperkt blijft tot één bouwlaag met
10
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kap of twee bouwlagen met plat dak. De nokrichting van de kap, een
zadel- of een schilddak, loopt evenwijdig aan de as van de straat. Veel
daken hebben zowel aan de voor- als achterzijde dakkapellen. Waar
de kap ontbreekt wordt vaak per pand een dakopbouw gerealiseerd.
De daken worden als zij voorzien zijn van een kap gedekt door matte
antraciet kleurige of rode pannen.
Indische buurt noord
De bebouwing is twee bouwlagen met kap hoog. De hoogte van de
bouwlaag varieert echter. Soms is er in zijstraten ook bebouwing van
één bouwlaag met kap te vinden. Hoekpanden worden door een iets
groter volume geaccentueerd. Kapvormen variëren van zadeldak of
schilddak tot plat dak. In de Transvaalbuurt staat de nokrichting vaak
haaks op de straat, in de Indische Buurt is het dak evenwijdig aan de
straat geplaatst. Dakopbouwen komen veel en in allerlei gedaanten
voor, waardoor het straatbeeld onrustig is geworden. De daken worden
gedekt door rode of donkere pannen. Door de vele verbouwingen
en renovaties, veelal particulier uitgevoerd, is van de oorspronkelijke
eenheid in de detaillering per straat weinig meer te herkennen.
Vogelbuurt
Veel van de bebouwing is complexmatig ontstaan, waardoor er
binnen de wijken weer aparte sfeergebieden zijn te onderkennen. In
bouwhoogte is een duidelijke hiërarchie aanwezig: gemiddeld is de
bebouwing twee bouwlagen hoog, terwijl langs de ontsluitingsroutes
de bebouwing drie bouwlagen hoog is. De bouwblokken worden
afgesloten door een plat dak of door een zadeldak. Voorgevels worden
veelal verlevendigd door erkers, doorgetrokken of verspringende
gevelgedeelten en dakkapellen. Met name in de Vogel- en
Rivierenbuurt, waar de meeste bebouwing met plat dak gelegen is,

Ramplaankwartier
Het gebied is relatief dicht bebouwd met voornamelijk woonblokken
die evenwijdig aan de straat zijn georiënteerd. Daarnaast komen ook
vrijstaande en dubbele woningen voor die vaak met de nokrichting
haaks op de as van de straat zijn gericht. De bebouwing is gemiddeld
één à twee bouwlagen hoog en wordt gedekt door een (gebroken)
zadeldak of schilddak. Dakkapellen, dakopbouwen en aanbouwen
komen veelvuldig voor door de relatief kleine afmetingen van de
woningen. In het Tuindorp volgen de bouwmassa´s het bochtige
stratenpatroon en zijn niet hoger dan één bouwlaag met kap. De daken
worden gedekt door pannen die ook in kleur variëren.
Houtvaartkwartier
De gemiddelde bouwhoogte in het Houtvaartkwartier is twee
bouwlagen met kap. De nokrichting is meestal evenwijdig aan de as
van de straat gericht. De bebouwing uit de jaren twintig tot en met
vijftig wordt gekenmerkt door gevels met erkers en balkons. Ook
zijn de hoekpanden vaak iets hoger en meer geaccentueerd. In het
deelgebied zijn verscheiden variaties op het zadel- en schilddak
te onderkennen. Soms, zoals aan de Thomsonlaan, wordt het
bouwvolume afgedekt door een platdak. De daken worden gedekt door
pannen. Per cluster of straat varieert de kleur van de baksteen en de
pannen.
Slachthuisbuurt
De stedelijke bebouwing bestaat in de Slachthuisbuurt uit
bouwblokken van twee tot drie lagen hoog, al of niet met kap. Erkers
en verspringingen in de voorgevel verlevendigen de gevelopbouw
bij de complexmatige bebouwing. Wanneer in één bouwlaag met
kap is gebouwd, zijn de woningen veelal bloksgewijs uitgebreid met
een dakkapel, waardoor een ritmiek in het gevelbeeld ontstaat. De
kappen zijn gedekt met matte antraciet of rode pannen. Bij de vroeg
naoorlogse bebouwing zoals aan het Van Zeggelenplein springen de

ingebracht. Vanuit de rationele ontwerphoek deden platte daken hun
intrede. Er hebben veel individuele veranderingen plaatsgevonden
zoals kapverhoging en dakopbouwen. Daar waar de gebouwen in
bezit zijn van corporaties is de eenheid en daarmee de kwaliteit beter
behouden gebleven.

geschilderde betonnen ornamenten van de wederopbouwarchitectuur
in het oog.
In de buurten met bebouwing in twee lagen of één laag met kap
wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de woning uit te
breiden. Dit gaat wel eens ten koste van de eenheid en daarmee de
beeldkwaliteit. De straten of wijken met de meeste kwaliteit zijn straten
waar ingrepen in het dak per ensemble of straat een eenheid vormen.
Er zijn straten waarbij geen trend meer is aan te wijzen. Hier wordt
vooral gelet of de uitbreiding passend is bij de individuele woning.
Platte daken op hoofd- en bijgebouwen kunnen beter benut worden.
Voor de wijken in de beschermde stad geldt dat monumenten en
bebouwing met een orde twee aanduiding belangrijk zijn voor het
straatbeeld. Uitbreidingen moeten zorgvuldig worden uitgevoerd.
Villagebieden
De panden verschillen onderling sterk qua kapvorm en kleur en
materiaalgebruik. Naast de volledige kap is een bebouwing van
3 lagen met een afgeschuind dakschild aan de voorzijde ook een
gebruikelijke dakvorm. Vanaf de straat gezien ontstaat een gelijk
straatbeeld voor beide vormen. De kappen zijn veelvuldig onderbroken
door verschillende typen topgeveltjes, torentjes en dakkapellen.
Ooster- en zuiderhout
De panden zijn, met uitzondering van het complex in Oosterhout
en meer recente invullingen, op zichzelf herkenbaar en verschillen
onderling sterk qua kapvorm, bouwstijl, kleur- en materiaalgebruik.
Kenmerkend is dat de oorspronkelijke woningplattegrond bij de
villabebouwing veelal sterk is vergroot met uitbouwen aan alle zijden
van de woning. Ook aangebouwde balkons en overkappingen komen
veelvuldig voor en verlevendigen de hoofdvorm van de woning. De
bouwhoogte is over het algemeen twee bouwlagen met een kap. In
het geval van de recente inbreiding aan de Vijverlaan en het Spaarne
is dit een lessenaarsdak. De daken hebben een enkelvoudige of
samengestelde kap in uiteenlopende vormen. De kap is gedekt door
matte antraciet of rode pannen.
Haarlemmerhout
Afhankelijk van de periode en de bouwstijl is de bebouwingvoorzien
van een plat dak of kap in verschillende vormen. De bebouwing heeft
op zichzelf een sterke uitstraling en binnen ensembles zijn detaillering,
kleur en materiaalgebruik op elkaar afgestemd.
Koninginnebuurt & Bosch en Vaart
De panden zijn, met uitzondering van meer recente invullingen, op
zichzelf herkenbaar en verschillen onderling sterk qua kapvorm,

Villagebieden

bouwstijl, kleur- en materiaalgebruik. De bouwhoogte is over het
algemeen twee bouwlagen met een kap, of drie met een plat dak
en een afgeschuind dakschild aan de voorzijde. Het straatbeeld is
daardoor hetzelfde als bij twee bouwlagen met een kap. De kappen
zijn veelvuldig onderbroken door verschillende typen topgevels,
torentjes of dakkapellen, zodat een levendig straatbeeld is ontstaan.
Dit beeld wordt versterkt door veelvormige uit- en aanbouwen op de
begane grond. Op de hoeken van gesloten bouwblokken is soms een
bescheiden accent gerealiseerd. De kappen zijn gedekt door matte
antraciet of rode pannen.
Kenaupark en bolwerken
Het Kenaupark en de bolwerken wijken af van het bebouwingspatroon.
De bebouwing bestaat hier uit solitaire, vrij gesitueerde grote volumes
in een groene setting. De villa’s bestaan veelal uit twee hoge lagen
met een kap. De daken hebben een enkelvoudige of samengestelde
kap in uiteenlopende vormen. De kap is gedekt door matte antraciet
pannen.
Alle villawijken liggen in de beschermde stad, zijn monument of
gewaardeerd als orde 2. Het huidige daklandschap is van hoge
kwaliteit. Er zijn in deze wijken niet veel kansen voor uitbreidingen.
Ingrepen dienen ondergeschikt te zijn en moeten passen bij
de individuele woning of ensemble. Platte daken op hoofd- en
bijgebouwen kunnen beter benut worden indien ingrepen niet zichtbaar
zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied. Hoogwaardieg materialisering
is het uitgangspunt.
Strokenbouw (1960-1975)
Verschillende gangbare stijlen uit de tijd van de bouw hebben gezorgd
voor een mengeling van kapvormen. Een meer traditionele stijl als de
‘Delftse school’ heeft zadeldaken en lessenaarsdaken met pannen

Europawijk, Boerhaavewijk en Meerwijk
De bebouwing is hoofdzakelijk geordend door middel van stempels.
Een stempel is opgebouwd uit bebouwing in twee bouwlagen, hoge
woonblokken en of portiekflats met gemiddeld vier bouwlagen. De
woonblokken hebben meestal een kap, variërend van een dwars
geplaatst of repeterend zadeldak tot een plat dak of een combinatie
van beide. Vooral bij de oudere woonblokken zijn de kappen verhoogd
en zijn aan de voor- en achterzijde dakkapellen geplaatst. Bijgebouwen
en aanbouwen bevinden zich meestal achter de woningen. De
portiekflats worden gedekt door een plat dak. Materiaalgebruik varieërt
per cluster. De woonblokken worden gedekt door een pannendak de
kleur van de pannen is oranje, antraciet of bruin. Soms komen dakleer
of golfplaat als dakbedekking voor.
Parkwijk
De bebouwingshoogte varieert van twee bouwlagen met plat dak
in het zuidoosten tot viereneenhalve bouwlaag bij de grootschalig
vormgegeven flats. De rijtjeshuizen hebben een zadel- of
lessenaarsdak. Eenvoudige rechthoekige vormen zijn dominant in dit
deelgebied; individuele uit- en aanbouwen komen niet voor, evenmin
als dakkapellen aan de voorzijde. De zadeldaken van de rijtjeshuizen
zijn gedekt met matte antraciet pannen.
Sinnevelt en Delftwijk
In beide wijken is sprake van een afgewogen verscheidenheid in
bouwhoogte en massa. Twee bouwlagen hoge eensgezinswoningen
worden afgewisseld door drie tot vier bouwlagen hoge portiekflats.
In Sinnevelt en Delftwijk overheerst de wederopbouwarchitectuur.
Sommige bouwblokken zijn in een meer traditionele, in de trant van
de Delftse School opgetrokken: de panden zijn opgetrokken in bruine
baksteen en worden gedekt door een zadel- of lessenaarsdak van
pannen. De volumes worden gedekt door platte daken.
Eenheid in straatbeeld en verkaveling is kenmerkend voor deze wijken.
Dit vormt ook het uitgangspunt voor uitbreidingsmogelijkheden in de
kap. De platte, grote dakvlakken op hogere bebouwing lenen zich voor
dubbel gebruik.
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Zuiderpolder
Het rijtjeshuis in twee bouwlagen met kap of plat dak komt veelvuldig
en in vele varianten in de wijk voor. De massa op het niveau van het
bouwblok is maatgevend voor de sfeer in de straat. Per blok verschilt
de vormgeving sterk, door de plaatsing van schuren voor de voorgevel,
door afwijkende entreepartijen of door opvallende kapvormen.
Accenten worden op stedenbouwkundig schaalniveau gerealiseerd
met variatie in bouwhoogte; appartementenblokken die uitsteken boven
de rijtjeshuizen en bij de entrees in het noordwesten van de wijk. Op
architectonisch schaalniveau zijn er accenten op de hoeken van de
bouwblokken. Deze laatste accenten komen onder meer voor in de
vorm van afwijkende kappen en doorgetrokken voor- of achtergevels.
Daken moeten worden gedekt met matte, keramische antracietkleurige
donkere of oranje pannen.
Strokenbouw

Woonerven 1975-1985
Doorgaande kappen en platte daken komen veelvuldig voor.
Kapvormen van de eengezinswoningen verschillen per buurt of
per cluster. Vaak worden dakvlakken of geveldelen aan een zijde
gedeeltelijk doorgetrokken waardoor speelse bouwmassa’s ontstaan.
Op de hoeken van bouwblokken zijn er accenten in de vorm van
afwijkende kappen. Daken worden gedekt met rode of donkere
pannen. Er worden vaak brede bakgoten toegepast.
Molenwijk
Kenmerkend voor de ruimtelijke opbouw van Molenwijk is dat
de hoogbouw in het centrum is geconcentreerd en de laagbouw
eromheen. Het centrale complex is maximaal tien bouwlagen hoog
en opgebouwd uit volumes van verschillende hoogten die afgedekt
worden met een plat dak. In de woonbuurten er omheen is vooral
laagbouw tot twee bouwlagen met kap hoog te vinden. Naast gewone
woonblokken komen ook geschakelde woningen voor. Vaak worden
dakvlakken of geveldelen aan één zijde (gedeeltelijk) doorgetrokken,
waardoor speelse bouwmassa´s ontstaan. De kapvormen van de
gezinswoningen verschillen per buurt of cluster. Aan Hondsbos en
Dever e.o. komen bijzonder speelse combinaties van een platdak met
een aan de onderkant afgeschuind zadeldak voor, in Saeftinge e.o.
samengestelde zadeldaken en in het oostelijk deel vooral platte daken.
Tussen de geschakelde woningen en woonblokken staan portiekflats
van vier tot zes bouwlagen hoog. De daken worden gedekt met rode of
donkere pannen. De detaillering vloeit vooral voort uit de variatie in de
venstervormen en het spelen met de gevelhoogten en dakvlakken. Er
worden vaak brede bakgoten toegepast.
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Deze wijken kennen veel verschillende dakvormen met elk zijn eigen
mogelijkheden. Door de opzet van georganiseerde organische vormen
is veelvormigheid binnen kaders mogelijk. Het is minder belangrijk om
vast te houden aan eenheid.

Woonerven

Woonbebouwing na 1985
Platte daken, zadeldaken en lessenaarsdaken wisselen elkaar af,
waarbij op de hoek verbijzonderingen plaatsvinden als het draaien
van de richting van de lessenaarskap. Kapvormen zijn per blok
vormgegeven.
Divers
Delftwijk wordt geherstructureerd.
Het gebied rondom Hogeschool Inholland is wisselend in de

stedenbouwkundige opzet. Aan de noordzijde ligt het grote volume
van de Hogeschool. Evenwijdig aan de Randweg ligt het volume van
Rijkswaterstaat met viereneenhalve laag en een platte afdekking. Het
middengedeelte bestaat uit strokenbouw met een platte afdekking.
De zuidgrens van het gebied wordt bepaald door villabebouwing en
ensembles langs de Zijlweg. Deze bebouwing is veelal voorzien van
een samengesteld dakvlak of van een voorgeveldakschild aan de
straatzijde. Er wordt afgedekt met rode of antracietkleurige keramische
pannen.
Bedrijven/ kantoorgebied
De meeste bebouwing heeft een plat dak, vaak met een groot
oppervlak. Daken zijn nauwelijks ingezet als architectonisch
instrument. De daken worden gebruikt voor daglichtvoorzieningen en
utilitaire voorzieningen. Een deel van de woonhuizen heeft een kap.
Er is een zeer breed scala van dakbedekkingen en het niveau van de
detaillering varieërt nog wel eens.
De platte, grote dakvlakken lenen zich voor dubbel gebruik.

Bedrijven kantoorgebieden

Conclusie
Verschillende wijken met verschillende daklandschappen. elke
karakteristiek vraagt om een andere aanpak wat betreft ingrepen in het
dakvlak. Welke ingrepen waar en hoe deze kunnen worden ingepast
wordt uiteengezet in de volgende hoofdstukken.

3. Visie op duurzaamheid en daken
Duurzaamheid is een belangrijk en actueel onderwerp in het huidige
ruimtelijk beleid. Een duurzame stad is een stad die toekomstbestendig
is. Hierbij spelen niet alleen het dreigende tekort aan fossiele
brandstoffen en de toenemende vervuiling een rol maar ook de
beleving en de waardering van een gebied.
Het besef dat we voorzichtig moeten omgaan met onze fossiele
brandstoffen en het gebruik ervan en uitstoot zoveel mogelijk moeten
beperken, is ondertussen breed doorgedrongen.
Voor Haarlem geldt dat de jaarlijkse CO2-uitstoot momenteel ongeveer
884.000 ton is. Hiervan wordt ongeveer éénderde veroorzaakt door
de woningbouw en éénderde door de bedrijven en industrie. De
utiliteitsbouw, de agrarische sector en verkeer en vervoer zijn samen
verantwoordelijk voor de rest. In 2030 moet de uitstoot teruggebracht
zijn tot nul. De gemeente Haarlem wil deze uitstoot aanzienlijk
terugdringen en heeft voor de eigen gebouwen zelfs de ambitie om
deze voor 2015 klimaatneutraal te hebben. Daklandschappen kunnen
een grote bijdrage leveren aan deze ambitie!
Het Haarlemse daklandschap kan bijdragen aan het verduurzamen
van de stad en aan een beter (leef-) klimaat. Ingrepen in het
daklandschap zullen niet overal evenveel bijdragen of even goed
passen in de omgeving.
Voor de volgende aspecten wordt in dit hoofdstuk een afweging
gemaakt tussen het resultaat voor duurzaamheid en de effecten op
leefbaarheid en zichtbaarheid.
■ Zonne-energie.
■ Windenergie.
■ Niet toegankelijke groene daken.
De ontwikkelingen gaan snel. Niet alle toekomstige initiatieven

zonne-panelen op de Bakenesserkerk

zullen passen binnen de nu opgestelde criteria. In die gevallen wordt
teruggegrepen op de gouden regels en de algemene welstandsregels

3.1

Zonne-energie

Zon kan op verschillende manieren worden gebruikt; de warmte van
de zon wordt direct omgezet in elektriciteit of de warmte wordt gebruikt
om water te verwarmen.
Er bestaat een wijde variatie aan zonnecellen: de meer traditionele
zonne-panelen, maar ook nieuwe typen die kunnen fungeren als
zonwering (waardoor koelinstallaties overbodig worden), amorfe
zonne-folies of transparante zonnecellen.
Voor het opwarmen van water zijn verschillende systemen in omloop.
Zo wordt de zonneboiler gebruikt, een installatie waarbij water in
een zonnecollector wordt verwarmd door de zon. De warmte wordt
vervolgens gebruikt voor warm tapwater en ruimteverwarming.
Zonneboilers zijn er in verschillende vormen. Een mooi voorbeeld is de
NRG guard, een hekwerk dat bestaat uit verwarmingselementen.
In Haarlem bestaan, naast een snel groeiend aantal particuliere
eigenaren van zonnepanelen, een aantal projecten die gebruikmaken
van zonne-energie. Zo zijn er bijvoorbeeld het Reinaldahuis, de Laan
van Berlijn en het 2 MW-project in Europawijk noord.
Ze zijn samen goed voor een besparing van ruim 400 ton CO2 per jaar.
Onlangs zijn er op de daken van de Philharmonie 242 zonnepanelen
geïnstalleerd. Hiermee is het grootste zonne-energiesysteem van
Haarlem in werking gezet.
De gemeente wil graag het opwekken van zonne-energie stimuleren,
des te meer omdat dit kan bijdragen aan het doel Haarlem Klimaat
Neutraal.
Kansen zonne-energie in Haarlem
In Haarlem zijn veel kansen voor het toepassen van producten om
zonne-energie op te wekken. Afhankelijk van het type dak (plat of

hellend) en de oriëntatie ervan kan het rendement worden bepaald.
Om de mogelijke opbrengsten van het bestaande daklandschap te
analyseren, zijn er nieuwe computermodellen ontwikkeld. Vanuit
energetische (en dus duurzame) overwegingen en op lange termijn
ook vanuit het oogpunt van kostenbesparing is de opwekking van
zonne-energie van groot belang. Verwacht wordt dat de opwekkosten
voor 2020 al onder die van grijze liggen.
Visie
Er is een kansenkaart gemaakt die de meest geschikte locaties
voor zonne-energie in Haarlem in beeld brengt. Hierbij wordt een
afweging gemaakt tussen de invloed op de ruimtelijke kwaliteit en
het rendement. Binnen de kaart wordt onderscheid gemaakt in drie
categorieën:
■ Zeer kansrijk voor zonne-energie.
■ Kansen voor zonne-energie op kleine schaal.
■ Mogelijkheden voor zonne-energie, maar kwetsbaar in verband met
ruimtelijke kwaliteit.
Zeer kansrijk voor zonne-energie.
Het meeste rendement voor zonne-energie kan worden behaald
op grote gebouwen met platte daken of op schuine daken met een
zongerichte oriëntatie. Deze zijn op grote schaal in de werkgebieden
(met name Waarderpolder) en 20e eeuwse woongebieden (met name
Schalkwijk) aanwezig. Hier kan dan ook de grootste winst behaald
worden. Het daklandschap in de Waarderpolder biedt een enorm
areaal aan ontwikkelingsmogelijkheden. In Schalkwijk zijn er met name
op de grote gebouwen kansen. De elementen voor de winning van
zonne-energie kunnen hier makkelijk onzichtbaar vanaf het maaiveld
en op een collectieve manier worden gerealiseerd. Ingrepen worden in
principe mogelijk gemaakt, ook als ze zichtbaar zijn, tenzij zorgvuldig
vormgegeven en ingepast.

Optimaal gebruik van daken Europawijk-noord

Panelen zijn volledig geïntegreerd
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Kansrijk voor zonne-energie
In de delen van de stad die niet als beschermd stadsgezicht zijn
aangewezen, zijn goede mogelijkheden om zonne-energie te winnen.
Dit kan op individueel niveau (pandsgewijs) of juist op blokniveau
(VVE, corporaties, bedrijven/kantoren). Ingrepen worden zorgvuldig
ingepast en sluiten aan op de vorm en de gevel- of dakindeling van het
gebouw of ensemble.
Kansen voor zonne-energie, maar kwetsbaar in verband met
ruimtelijke kwaliteit
In het beschermd stadsgezicht zijn er, afhankelijk van het type dak en
de oriëntatie hiervan ook kansen om op pandniveau zonne-energie
toe te passen. Vanwege de hoge cultuurhistorische waarde en
ruimtelijke kwaliteit is de plaatsing van elementen voor zonne-energie
echter erg kwetsbaar. Bij monumenten wordt daarbij vanzelfsprekend
ook gekeken of er geen historisch dakmateriaal verloren gaat. Een
overweging kan dan juist zijn om losse zonnecellen wel toe te staan
in plaats van geïntegreerde zonnecellen omdat deze de originele
dakbedekking minder aantasten. Er moet dan wel op worden gelet
dat het monumentale aanzicht en karakter van het pand niet verloren
gaan. Meer kansen liggen er in de binnengebieden van de historische
bouwblokken. Aan- en uitbouwen met platte afdekking komen hier
veelvuldig voor. Duurzaam gebruik van de binnengebieden wordt
aangemoedigd. Ingrepen aan de voorzijde worden niet zichtbaar
vanaf de openbare weg geplaatst. Indien elementen zichtbaar worden
geplaatst moeten ze geïntegreerd zijn in het ontwerp. Bij plaatsing in
het binnengebied dient rekening te worden gehouden met de directe
woonomgeving.

Plaatsing panelen sluit niet aan op bestaande lijnen

Zonnepanelen op de Philharmonie
Duurzaamheidskansen voor zonne-energie
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3.2 Windenergie
Voor opwekking van windenergie op of rond gebouwen in een
stedelijke omgeving zijn er kleinschalige windmolens (met een totale
hoogte van maximaal 15 meter) en gebouwgebonden windmolens
(maximaal 6 meter uitstekend boven de gebouwhoogte) ontwikkeld.
Om het beste rendement te verkrijgen wordt aangeraden om turbines
neer te zetten op gebouwen die minimaal 50% hoger zijn dan het
omliggende hoogste object.
De afgelopen periode is de interesse voor deze kleinschalige
windmolens in Nederland toegenomen.
De prijzen hiervoor zullen naar verwachting de komende tijd omlaag
gaan en de opbrengst omhoog. Volgens schattingen kunnen
gebouwgebonden windmolens in 2020 voorzien in circa 25% van de
CO2-reductiedoelstellingen in de bebouwde omgeving.
Kansen in Haarlem
De gemeente Haarlem bevindt zich in een zone met een hoge
gemiddelde windsnelheid (6,5 m/s, in vergelijking met 3,5 m/s in het
Oosten van het land). Een kleinschalige windmolen heeft een minimale
gemiddelde windsnelheid van 5,5 m/s nodig om goed te kunnen
werken. Hierdoor zijn er dus veel kansen om een maximaal rendement
uit windenergie te halen.
Vooralsnog is de vraag naar energiewinning uit kleinschalige
windmolens niet groot. Gezien de verwachte ontwikkeling van dit type
energievoorziening is ervoor gekozen hier wel uitspraken over te doen
in deze nota.

Gunstig windgebied Haarlem

Visie
Er is een kansenkaart gemaakt die de meest geschikte locaties voor
wind-energie in Haarlem in beeld brengt. Er is hierbij onderscheid
gemaakt in een viertal gebieden:
■ Gunstig windgebied.
■ Gunstig windgebied, maar kwetsbaar buitengebied.
■ Geen gunstig windgebied.
■ Geen gunstig windgebied en bovendien beschermd stadsgezicht.
Gunstig windgebied
Gebieden met veel open ruimte en/ of hoge bebouwing zijn gunstig
voor het opwekken van windenergie. In Haarlem is dit met name het
geval in de bedrijventerreinen als Waarderpolder en grootschalige
woongebieden als Schalkwijk. Een technisch element als een
windmolen past vanuit ruimtelijk oogpunt prima in een technische
omgeving van een bedrijventerrein of langs infrastructuur zoals een
(snel) weg, spoorlijn of kunstwerk (brug, viaduct e.d.). Wel dient
rekening gehouden te worden met hinder voor eventueel aanwezige
(bedrijfs) woningen. Op hoge woongebouwen (corporatiewoningen) in
Schalkwijk kan een hoog rendement gehaald worden met een geringe
invloed op de beeldkwaliteit.
Gunstig windgebied, maar kwetsbaar buitengebied
In het buitengebied van Haarlem worden kleinschalige windmolens
in de huidige bestemmingsplannen al toegestaan. Hoewel het
windaanbod hier groter dan elders zal zijn, is de plaatsing van
windmolens kwetsbaar vanwege de mogelijke visuele impact. Door
het toestaan van individuele molens kan het gevaar van verrommeling
van het buitengebied ontstaan. Om deze reden dient de kleinschalige
windmolen ruimtelijk goed ingepast te worden, dat wil zeggen dat de

molen een onderdeel wordt van het ontwerp, zowel van het gebouw als
van de omgeving.
Geen gunstig windgebied
Het bebouwde gebied binnen van Haarlem is vanwege de beperkte
bouwhoogte en het gebrek aan grote open ruimtes minder gunstig voor
het opwekken van windenergie. Daarnaast kan de visuele impact en
eventuele geluidhinder van een dergelijke ingreep aanzienlijk zijn.
Met het toestaan van kleinschalige windmolens nabij woonbestemmingen wordt dan ook terughoudend omgegaan. De negatieve
effecten en de uitstraling van een draaiend object in de woonomgeving
zijn te groot ten opzichte van het rendement in de gebouwde
omgeving.
Geen gunstig windgebied en beschermd stadsgezicht
Daar waar het rendement beperkt is (in het dichtbebouwde stedelijke
gebied) is ook de ruimtelijke kwaliteit het meest kwetsbaar.
In de historische binnenstad van Haarlem wordt alleen meegewerkt
aan kleinschalige windmolens mits de molen volledig wordt
geïntegreerd in het ontwerp van een (nieuw) bouwplan. Op hoge,
platte daken zonder monumentale waarde zoals bijvoorbeeld een
parkeergarage zijn kleinschalige windmolens eveneens denkbaar mits
het gekozen type molen en de constructie waarop/waaraan deze wordt
bevestigd zorgvuldig is ontworpen.

Kleinschalige windturbine in Haarlem

Microwindturbine:loopwing
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Mighty mill, Streetlife ontworpen oplossing

duurzaamheidskansen voor Wind-energie
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3.3

Niet-toegankelijke groene daken

Mensen willen groen in hun woonomgeving. Groen in de stad
levert een belangrijke bijdrage aan verschillende aspecten van
duurzaamheid. In de verdichtende stad is op de grond steeds minder
ruimte voor groen beschikbaar. Het daklandschap kan ook hiervoor
een oplossing bieden. In het buitenland zijn er veel voorbeelden te
zien van prachtige, toegankelijke, daktuinen. Steden als Stuttgart en
München hebben bijvoorbeeld een aanzienlijk areaal van de stedelijke
daken benut als groen dak.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen toegankelijke daktuinen
en niet-toegankelijke groene daken. Gezien de gebruikswaarde
worden toegankelijke daktuinen behandeld in het hoofdstuk intensief
ruimtegebruik. Dit hoofdstuk betreft de niet-toegankelijke groene
daken. Het grootste ruimtelijke verschil van een niet toegankelijk
groen dak ten opzichte van een toegankelijk groen dak is dat er
geen bouwwerken als een hekwerk of trapopbouw nodig zijn. Bij
nieuwbouwprojecten worden vaak groene daken gerealiseerd op
daken van woonblokken of parkeergarages, maar ook op bestaande
en particuliere bouw worden niet-toegankelijke groene daken steeds
vaker toegepast. Hieronder enkele voordelen van niet-toegankelijke
groendaken:
■ Er wordt regenwater gebufferd en afvoerpieken opgevangen
bij hevige buien, zodat bij voldoende groendaken het riool niet
overbelast raakt.
■ De isolatiewaarde ligt hoger dan van een standaard dakbedekking.
■ Er wordt bijgedragen aan de CO2- reductie.
■ Er wordt flora en fauna aangetrokken waarmee de stedelijke
biodiversiteit wordt vergroot.
■ De waarde van een huis wordt vergroot door het uitzicht op een
groen dak.

Dit kan ook in Haarlem

■ De levensduur van een groen dak is, mits goed onderhouden,
langer dan van standaard platte daken.
■ Een groen dak draagt bij aan de daling van de temperatuur van de
stad.
■ Wanneer zonnepanelen op een groen dak geplaatst worden, wordt
het functioneren van de zonnepanelen vergroot.
Nadelen van niet-toegankelijke groene daken zijn bijvoorbeeld de
hogere aanschafprijs, de noodzakelijke aanpassingen aan constructies
en de aantrekkingskracht op ongewenste vogels en andere dieren.
Er moet worden opgemerkt dat daken al een positieve invloed hebben
op de biodiversiteit indien het dak bedekt wordt met een klim of
slingerplant. Zo kan een braam op een dak al een positieve invloed op
de biotoop hebben.
Kansen niet-toegankelijke groene daken in Haarlem
Er wordt een onderscheid gemaakt in platte daken (tot een
hellingshoek van 7 graden) en daken met een steilere dakhelling.
Verschil is het feit dat de steilere daken zichtbaarder zijn vanuit de
straat en omringende bebouwing. In principe zijn niet-toegankelijke
daktuinen in elk geval wenselijk en mogelijk op alle platte daken
en daken met een beperkte hellingshoek tot 7 graden in Haarlem.
Voorwaarde is dat de dikte van het dakpakket zorgvuldig wordt
ontworpen. Groene afdekking op daken met een grotere hellingshoek
is ook mogelijk. Inpassing is dan afhankelijk van de context.
Naast een bijdrage aan de duurzaamheid kunnen niet-toegankelijke
groene daken de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied
vergroten. In plaats van een uitzicht op bitumen dakbedekking, wordt
het aangezicht van het daklandschap diverser en groener.

Vergroening van binnengebieden
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Visie
Er is een kansenkaart gemaakt die de meest geschikte locaties voor
niet-toegankelijke daktuinen in Haarlem in beeld brengt.
Aangezien groene daken overal wenselijk zijn, is er gekeken naar de
gebieden waar de impact van een daktuin het grootst is en dus extra
(procesmatig) gestimuleerd zou moeten worden.
Binnen de kaart wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën:
■ Zone waarbinnen niet-toegankelijke daktuinen dienen te
worden gestimuleerd, Met name in binnenterreinen en op
bedrijfsgebouwen.
■ Zone waarbinnen niet-toegankelijke daktuinen wenselijk zijn.
Zone waarbinnen niet-toegankelijke daktuinen dienen te worden
gestimuleerd
Juist versteende gebieden, daar waar het stedelijk groen onder druk
staat, met name in de binnenstad en op bedrijventerreinen, hebben
het meest baat bij groene daken. In dit deel van de stad dragen
groene daken dan ook het meest bij aan de ruimtelijke kwaliteit, de
leefbaarheid en duurzaamheid.
De voormalig groene binnenterreinen zijn vaak dichtgezet met
aanbouwen en bijgebouwen met platte daken, waardoor ze voor een
groot deel versteend zijn. Door het aanleggen van groene daken op
aanbouwen en bijgebouwen ontstaat een tweede maaiveld. Het verlies
van groene ruimte in het binnenterrein wordt gecompenseerd.
Dit heeft een positieve invloed op de woonkwaliteit.
Zone waarbinnen niet-toegankelijke daktuinen wenselijk zijn
Het gaat hier met name om de wijken die wat ruimer zijn opgezet.
De voordelen die groene daken hebben in versteende gebieden zijn
hier minder van toepassing. Desalniettemin zijn ook in deze gebieden
groene daken wenselijk.

Project Scholenaer Haarlem
Duurzaamheidskansen voor daktuinen
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4. Visie intensief ruimtegebruik en daken
Intensief ruimtegebruik is een belangrijk thema in de hedendaagse
ruimtelijke ordening. Momenteel wordt het wonen in de stad steeds
populairder en ook het landelijk en stedelijk beleid is gericht op
het versterken van de compacte stad. Om waardevolle groene
gebieden te ontzien en de mobiliteit beperken, is het van belang dat
het bestaande stedelijk gebied zo intensief mogelijk wordt gebruikt.
Eén van de mogelijkheden is het intensiveren van het gebruik van
het daklandschap. Er wordt zo meer gebruiksruimte gerealiseerd.
Hierdoor is het mogelijk huishoudens en andere functies te behouden
in de stad.
Mogelijkheden tot intensief ruimtegebruik in/op het dak zijn:
■ Plaatselijke gootverhoging in zijdakvlak
■ Dakkapellen
■ Dakramen
■ Dakopbouwen
■ Loggia’s
■ Toegankelijke daktuinen, dakterrassen
■ Openbare ruimte (pleinen, parkeren, groen)
Zowel in de historische stad als in de niet-historische wijken is er veel
behoefte bij bewoners aan dit soort ingrepen ter vergroting van het
bruikbaar oppervlak, de woonkwaliteit en de waarde van een pand.
Bovengenoemde ingrepen aan het daklandschap kunnen zowel
positieve als negatieve effecten hebben die tegen elkaar moeten
worden afgewogen. Het gaat hier om een afweging tussen de winst
voor de individuele gebruiker, de opbrengst voor de stad (beeldkwaliteit
en duurzaamheid) en de eventuele hinder aan belendende percelen.
Om een ingreep goed te kunnen inpassen is het van belang
onderzoek te doen naar de bestaande bebouwing en de relatie met
de omliggende bebouwing. Elke typologie, elke stedenbouwkundige

Let op aantasting straatbeeld

context genereert zijn eigen mogelijkheden. Daarbij valt te denken
aan met name dakkapellen, dakramen, loggia’s en dakopbouwen. Een
groot verschil bestaat met name tussen individuele woonbebouwing en
seriematige ensemble of reeksenbouw. Zo zullen bijvoorbeeld bij een
grootschalig gericht corporatieblok andere ingrepen passend zijn dan
bij bijvoorbeeld vrijstaande panden.
Een punt van aandacht zijn de straten/ ensembles waar al
verschillende ingrepen gedaan zijn waardoor de eenheid inmiddels is
verloren. Voor straten waar meer dan de helft van de woningen een
dakkapel/opbouw of andere ruimtelijke ingreep heeft die afwijkt van de
standaard regels is het voor het beeld soms beter om op de bestaande
situatie aan te sluiten en af te wijken van de standaardregels.
De afmetingen van ruimtelijke ingrepen in het dak worden
beschreven in de bouwregels van bestemmingsplannen. Binnen het
bestemmingsplan wordt, in verband met de flexibiliteit, ontheffingen
opgenomen. Hieraan wordt onder in het plan genoemde voorwaarden
meegewerkt waarbij altijd wordt getoetst of geen onevenredige
aantasting plaatsvind van straat- bebouwingsbeeld, cultuurhistorische
waarden, privacy en bezonning.

4.1

Plaatselijke gootverhoging in zijdakvlak

Uniformiteit

4.2

Dakkapellen

Een dakkapel is een zich in het dakvlak bevindende uitbouw. De
dakkapel voorziet de kapverdieping van licht en extra ruimte en
bestaat in verschillende soorten en maten. Dakkapellen komen
veel voor op daken met een helling van meer dan 35 graden. Vaak
zijn ze mee-ontworpen in de originele bouw maar vaak ook worden
dakkapellen later aangebracht aan de bestaande situatie. Door het
gebrek aan eenduidig beleid en handhaving is er een grote diversiteit
aan verschijningsvormen zichtbaar, zelfs binnen één straat en binnen
een seriematig ontworpen bouwblok. Niet alleen een verschillende
uitvoering in materialen maar juist ook verschillende breedtes op
vergelijkbare woningtypes verstoren het straatbeeld.
Kansen / bedreigingen dakkapellen in Haarlem

+
■ vergroten van de kapruimte
■ lichtere kapruimte

-

Vooral in de historische stad komen veel plaatselijke gootverhogingen
voor met als doel het volume aan de kap te vergroten. Dergelijke
gootverhogingen kunnen ook dienen als verbinding tussen twee
kappen. Voor een plaatselijke gootverhoging in het zijdakvlak kan
onder voorwaarden van de maximum maten van dakkapellen worden
afgeweken. Als een dergelijke gootverhoging op een zorgvuldige
manier in het zijdakvlak wordt uitgevoerd is de invloed op het historisch
daklandschap acceptabel. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de
ingreep ondergeschikt is aan het dakvlak.
Van een ondergeschikte uitbreiding wordt verwacht dat de zijkant
van de uitbreiding niet zichtbaar is vanaf de straat, de andere zijde

Slepende dakkapellen

terugliggend wordt geplaatst ten opzichte van de achtergevel en de
ingreep niet te hoog is. Vanwege de grote verscheidenheid aan dak en
kapvormen is maatwerk vereist.

■ wildgroei
■ aantasting originele architectuur
De Visie
Dakkapellen hebben een positieve invloed op de woonkwaliteit. Om
botsing met de beeldkwaliteit te voorkomen wordt er onderscheid
gemaakt tussen dakkapellen in het voor- en achterdakvlak.
De meeste aandacht gaat naar dakkapellen in het beschermd
stadsgezicht. Tevens bestaat een wezenlijk verschil in de eisen
die worden gesteld voor seriematige bouw, waarbij woningen van
hetzelfde type in een bouwstroom zijn neergezet of individuele bouw.

Invloed van brede dakkapellen op het straatbeeld

Sluit niet aan op de trend
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Vooral in de eerste categorie is het belang van eenheid groot.
Het is van belang dat de dakkapellen het straatbeeld en de bestaande
architectuur niet gaan domineren.
Dakkapellen in de beschermde stad
De beschermde stad heeft een grote variëteit aan dakkapellen.
Overeenkomst tussen de dakkapellen is de kleine maat en de vaak
decoratieve functie. Het bestemmingsplan geeft maten aan voor
dakkapellen en dakkapellen in de goot. Voor zorgvuldig ontworpen
dakkapellen met afwijkende maatvoering kan van de standaard worden
afgeweken mits de kapel qua architectuur een meerwaarde heeft.
Hiervoor worden binnenplanse ontheffingsmogelijkheden opgenomen.
Bij het toepassen van de ontheffingen wordt getoetst of het ontwerp
geen negatieve invloed heeft op het straatbeeld, de bezonning en
de privacy van omwonenden. Voor de achterzijde worden ruimere
bouwmogelijkheden opgenomen.

Dakkapellen op het achterdakvlak
Dakkapellen aan de achterzijde hebben een minder grote invloed op
de omgeving. Buiten het beschermd stadsgezicht zijn dakkapellen in
het achterdakvlak onder voorwaarden vergunningsvrij. Dit neemt niet
weg dat ook hier een voorkeurssituatie bestaat, vooral bij niet gesloten
bouwblokken. Gelijke dakkapellen op een vlak (refereren aan de buren)
hebben de voorkeur. Tevens heeft de materiaalkeuze en de kleur
invloed op de uitstraling van een binnengebied.
Bijzondere dakkapellen
Regels in bestemmingsplannen en de welstandsnota gaan uit van een
‘standaard’ dakkapel. In de praktijk komen echter veel dakkapellen
voor die daarvan afwijken. Slepende dakkapellen (dakkapellen met
een schuin dakvlak) en dakkapellen met een kapje zijn hier een
voorbeeld van. Omdat dergelijke dakkapellen afwijken wordt wel of niet
toepassen hiervan beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit.

Dakkapellen op het voordakvlak buiten de beschermde stad
In woonwijken is een grote keur aan dakkapellen. Dakkapellen op
het voordakvlak hebben invloed op de individuele woning waarop
zij geplaatst zijn en op het straatbeeld. Dakkapellen zijn passend
wanneer zij opgaan in het straatbeeld en ondergeschikt zijn aan
het dakvlak. De kapvorm moet duidelijk te herkennen blijven.
Een zorgvuldige materialisering en detaillering is een vereiste. Bij
ensembles en rijwoningen moeten dakkapellen horizontaal worden
uitgelijnd. Aansluiten op trends in dezelfde straat is vooral bij buurten
met een eenduidig straatbeeld belangrijk.
Dakkapellen in de goot zijn toegestaan bij panden met een hoge en
versierde gootlijst. Dit komt voornamelijk voor in de historische kern en
de eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht.

Ondergeschikt?
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Bescheiden uitbreiding in de kap
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Achterkant?

Bijzondere dakkapel

4.3

Dakramen

Dakramen zijn ramen die zijn aangebracht in het dakvlak met
een zelfde hellingshoek. Dakramen leveren in principe een grote
functionele toevoeging aan de kapverdieping. De invloed op het
volume is gering. Problemen waar nu tegen aan gelopen wordt zijn
dakramen die ‘op het dak’ liggen en dus ver boven de dakbedekking
uitsteken. Daarnaast geven dakramen boven elkaar geplaatst, of
boven een dakkapel een rommelige indruk en verminderen zo de
beeldkwaliteit van het dak.
Dakramen op platte daken zijn misschien wel van nog minder impact
op de omgeving. Toch is het bij dakramen op lage daken die omringd
worden door hogere bebouwing van belang deze zorgvuldig te
ontwerpen en te plaatsen.
Kansen dakramen in Haarlem
Dakramen bieden de mogelijkheid om de kapverdieping beter te
kunnen gebruiken. Vanwege de bijdrage aan de optimalisering van de
woon/ bedrijfsruimte in combinatie met een zeer geringe impact zijn
dakramen wenselijk.
Voor dakramen gelden de criteria voor het vergunningsvrij bouwen.
Indien de aanvraag niet vergunningsvrij is moet voldaan worden aan
de criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit deel 2.

dakramen

4.4

Dakopbouwen/kappen

In Haarlemse bestemmingsplannen mag boven de goothoogte
worden afgedekt met een kap. In bestemmingsplannen in en rondom
het centrum is zelfs een kapverplichting opgenomen (zie hoofdstuk
gereedschappen). Per bestemmingsplan worden de regels voor het
volume van de kap beschreven.
Een dakopbouw is een later toegevoegde extra bouwlaag boven
de goothoogte. Dakopbouwen komen veel voor in de woonwijken
van Haarlem. Vooral in wijken gebouwd in de periode 1900 - 1940.
Omdat de woonwensen in de loop van de tijd erg zijn veranderd wordt
in veel bestemmingsplannen de mogelijkheid opgenomen om een
extra bouwlaag te realiseren. Dakopbouwen zijn er in verschillende
verschijningsvormen. Doordat steeds meer mensen ervoor kiezen
een dakopbouw te plaatsen en de regelgeving daaromtrent niet altijd
duidelijk is geweest lijkt er in sommige wijken een wildgroei te zijn
ontstaan.
De meest voorkomende dakopbouwen zijn:
■ Nieuwe kap op bestaand plat dak.
■ Nieuwe laag op bestaand plat dak, veelal terugliggend of voorzien
van schuine dakvlakken.
■ (Gedeeltelijke) dakverhogingen (kappen met flauwe dakhellingen)
Hierbij wordt de dakhelling steiler gemaakt, maar blijft de goot op
de zelfde hoogte, of worden zowel goot als nok verhoogd.
■ Opbouwen hoger dan de nokhoogte (kappen met flauwe
dakhellingen) zoals duiventillen.

Dakopbouwen volgen een trendsetter

Kansen / bedreigingen dakopbouwen in Haarlem

+
■ Vergroten het woonoppervlak en daarmee het woongenot van de
individuele bewoner.
■ Energiebesparing, moderne dakopbouwen isoleren veel beter.,
■ Toevoeging van het straat- en bebouwingsbeeld bij goed ontwerp/
uitvoering.
■ Werken met trends versnelt de vergunningsverlening en vergroot de
ruimtelijke kwaliteit.
Dak/nok verhoging

■ Aantasting van het straat- en bebouwingsbeeld bij slecht ontwerp/
uitvoering.
■ Aantasting originele architectuur.
■ Invloed op privacy.
■ Invloed op bezonning.
De Visie
Voor een helder en rustig straatbeeld is het van belang naar eenheid
te zoeken in de dakopbouwen. Er is een onderzoek gedaan naar
welk type opbouwen in welke wijk voorkomt (zie kaart voorkomende
dakopbouwen).
Vooral in de wijken die op de kaart zijn aangeduid als ‘straten met een
overwegend eenduidig straatbeeld’ zijn aan te wijzen voorbeelden
(trendsetters) belangrijk om een rustig straatbeeld te behouden.
In de wijken op de kaart aangeduid als ‘straten met een overwegend
wisselend straatbeeld’ kunnen op kleinere schaal bijvoorbeeld per
ensemble of per straat trends worden aangewezen (zie hoofdstuk
gereedschappen).

Dakopbouwen volgen een trendsetter

Dakopbouwen volgen een trendsetter en zijn dus
allemaal gelijk

Dakuitbreiding

Kapverdieping
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Voorkomende dakopbouwen
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De afstand tussen de achtergevels
Dakopbouwen hebben invloed op het binnenterrein, denk aan
bezonning, privacy en een gevoel van ruimte. Een dakopbouw
met een afschuining heeft door het verschil in massa maar
ook door de overgang in materiaal een kleinere invloed op
een binnengebied dan een rechte opbouw. Vooral bij smalle
bouwblokken is dit relevant. Regels voor wel/niet recht optrekken
van dakopbouwen aan de achterzijde worden in de betreffende
bestemmingsplannen opgenomen. Over het algemeen geldt dat indien
de achtergevelrooilijnen op minder dan 20 meter van elkaar staan aan
de achterzijde schuin dient te worden afgedekt danwel de achterzijde
van de opbouw op 1 meter terugliggend van de achtergevel wordt
geplaatst.
De profielbreedte van de straat
Het voorgaande geldt ook voor de profielbreedte van de straat;
dakopbouwen zijn van grote invloed op de bezonning, het straatbeeld,
het gevoel van ruimte. In veel straten in Haarlem kan een dakopbouw
worden geplaatst. Bij een verscheidenheid aan dakopbouwen kan dat
leiden tot een verrommeling. In de meeste wijken in Haarlem is de
trend al gezet. Zo komt bij bebouwing in twee lagen in de Vogelbuurt
en de Indische buurt noord het ‘petje’ (zie afbeelding rechts) veel voor.
In de Indische buurt zuid worden veel dakopbouwen afgedekt met een
schuin dakvlak met pannen en in de Bomenbuurt is het per straat of
segment van de straat verschillend.

Bebouwing in 2 lagen met platte afdekking

■ De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de
architectuur van de betreffende woning.
■ Gesteld wordt dat bij een kleine afstand tussen achtergevels de
dakopbouw minder massaal zal moeten zijn dan bij een grote
afstand.
■ Voor de voorkant gelden vanzelfsprekend strengere
welstandseisen. Er wordt naast volume en plaatsing speciaal gelet
op materiaalgebruik en gevelindeling.
■ Bij collectief opgezette bouwblokken verdient het de voorkeur om
een ingreep als een dakopbouw of dakterras als een ‘trendsetter’
voor het gehele bouwblok te ontwerpen.
■ Bij nieuwbouwplannen kan een standaardmogelijkheid voor een
opbouw/dakterrassen al in de eerste fase worden mee-ontworpen,
zodat deze in samenhang is met de architectuur van de onderbouw
en een wildgroei van opbouwen/dakterrassen kan worden
voorkomen.
■ Voor hoekwoningen worden twee zijden als beeldbepalend
aangewezen. Dit vraagt extra ontwerpaandacht.
■ Het is van belang te melden dat de op te stellen criteria te
beschouwen zijn als minimale ruimtelijke eisen. Wanneer een
initiatiefnemer hogere ambities heeft dan is het mogelijk om
- in overleg met de commissie ARK- een “parel op het dak” te
realiseren.

Het blok vernauwt optisch bij drie volle lagen

Dakopbouwen met een hellingshoek van 70 graden

Diversiteit is de trend

Het ‘petje’

Dakopbouwen volgens trendsetter
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4.5 Dakloggia’s

4.6

De loggia’s die betrekking hebben op het daklandschap zijn uitsneden
uit het dakvolume waarin een buitenruimte wordt gecreëerd. In
tegenstelling tot de meeste andere ingrepen in het dak, verminderen
zij dus juist het volume in plaats van het te vermeerderen. Loggia’s
komen niet veel voor.
De grootste negatieve impact ontstaat wanneer loggia’s worden
uitgebouwd met pergola’s en dergelijke. Een loggia kan de privacy van
omwonenden aantasten.

Het dakterras is een dakfunctie die reeds veel voorkomt in Haarlem. Er
wordt onderscheid gemaakt in typen dakterrassen;
■ Dakterrassen op de hoofdbebouwing.
■ Dakterassen in de kaplaag (voor, achter).
■ Dakterrassen op aanbouwen in de rooilijn.
■ Dakterassen op aanbouwen.

Toegankelijke daktuinen en dakterrassen

Kansen / bedreigingen dakloggia’s in Haarlem

+
■ Vergroten van (zonnige buitenruimte) en daarmee het woongenot.

■
■
■
■

Aantasting originele architectuur.
Aantasting eenheid.
Invloed op privacy.
Verrommeling door plaatsen elementen in/op de loggia.

Visie
Loggia’s creëren buitenruimte binnen
het bestaande volume en zijn aan de
achterzijde toegestaan. Loggia’s aan
de voorzijde zijn maatwerk. Indien
een loggia aan de voorzijde wordt
aangevraagd dan is het afhankelijk
of het dakvlak onderdeel uitmaakt
van een ensemble of van seriebouw.
Indien bijvoorbeeld belendende
dakvlakken een dakkapel hebben, dan
mag een kapel niet vervangen worden
door een loggia. Dit tast de eenheid
aan.

Pergola bij dakloggia

In hetzelfde dakvlak zijn dakkapellen en dakloggias naast elkaar niet toegestaan. Tenzij er sprake is van regelmaat danwel wordt aangesloten op de trend

24

Gemeente Haarlem - Afdeling Ruimtelijk Beleid

op hoofdbebouwing

aanbouw

in de kaplaag

aanbouw in rooilijn

Kansen dakterrassen in Haarlem
Er is momenteel geen eenduidig beleid voor dakterrassen. Voor
sommige delen van de stad zijn er in het bestemmingsplan hierover
uitspraken gedaan voor andere niet. In de reeds gerealiseerde
dakterrassen is het wisselende kwaliteitsniveau goed zichtbaar. De
huidige welstandsnota doet geen uitspraken over dakterassen. De
grondhouding van de gemeente Haarlem is dat dakterrassen ruimtelijk
niet bezwaarlijk zijn, tenzij deze de woonkwaliteit van omwonenden
teveel beperkt.
Visie
Haarlem heeft veel te winnen bij het intensief gebruik van daken.
Vooral de kansen die uit- en aanbouwen bieden zijn groot. Daktuinen,
groene daken en dakterrassen kunnen de woonkwaliteit aanzienlijk
verhogen en weer zorgen voor groene binnenterreinen in de
bouwblokken.
Toegankelijke daktuinen zijn zeer gewenst. Voorkeur hebben
dakterrassen op aan- en uitbouwen in binnengebieden.

Privacymaatregel met grote invloed op het straatbeeld

Tegelijkertijd zijn binnengebieden een kwetsbare plek omdat mensen
dicht op elkaar zitten. Privacy en bezonning komen dan al snel in
het nauw. Toch wordt gesteld dat de vermeerdering van kwaliteit van
het binnengebied door daktuinen/ groene daken en dakterassen in
het algemeen opweegt tegen individuele belangen. Onder bepaalde
randvoorwaarden worden de mogelijkheden voor daktuinen in
binnenterreinen vergroot.
Toegankelijke daktuinen en dakterrassen vergroten de gebruiksruimte
van een gebouw. Om de daken te kunnen gebruiken zijn echter wel
vaak bouwwerken nodig ten behoeve van de valbeveiliging en toegang
tot het dak. Deze bouwwerken hebben invloed op het straatbeeld. Het
is dus belangrijk dat er eisen worden gesteld aan de beeldkwaliteit van
het hekwerk en de eventuele andere benodigde bouwwerken.
■ Privacy wordt uit de ruimtelijke toetsing gehaald. Er wordt in een
bestemmingsplan een standaard maat toegestaan. Daar mag van
worden afgeweken mits er een verklaring van geen bezwaar kan
worden overhandigd van direct omwonenden.
■ Dakterassen op hoofdbebouwing worden met een ontheffing
mogelijk gemaakt. Criterium hierbij is vooral de invloed op het
straatbeeld en het bouwblok.
■ Afweging vindt plaats op ruimtelijke basis de aanwezigheid van een
buitenruimte bij een woning speelt geen hoofdrol meer.
■ Er is een zichtbaarheidsregel opgesteld voor dakterrassen op
de hoofdbebouwing, waarbij de impact op de omgeving zoveel
mogelijk wordt beperkt. Afstand hekwerken tot voorgevel: bij
een straatprofiel breder dan 20m, 4m tot de dakrand, bij een
straatprofiel < 20m 2m tot dakrand. Aan de achterzijde hekwerk 2m
van de dakrand.
■ Andere bouwwerken dan een valbeveiliging zijn niet toegestaan.
Toegang tot het dakterras vanuit de ondergelegen verdieping vindt
plaats door middel van een luik/ dakraam.

Privacymaatregel voegt iets toe aan het straatbeeld

5. Utilitaire installaties
Wanneer men het huidige Haarlemse daklandschap bekijkt, wordt
de aantasting snel zichtbaar. Ingrepen in het daklandschap hebben
invloed op de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied. In positieve
zin gebeurt dat door het toevoegen van bijzondere en hoogwaardige
elementen aan/op het dak. Aan de andere kant is er ook sprake van
verrommeling van het daklandschap vaak veroorzaakt door utilitaire
installaties. Deze lijken vaak ad hoc te zijn geplaatst en zijn daardoor
ongewenst zichtbaar vanaf het straatniveau. Door de toenemende
technologische ontwikkelingen en de globalisering worden er nu
steeds meer elementen op daken geplaatst. Het betreft hier (schotel-)
antennes, liftopbouwen, airco-installaties etc.
Kansen utilitaire voorzieningen in het Haarlemse daklandschap
Het is in de huidige tijd niet te voorkomen dat er technische installaties
nodig zijn voor het gebruik van een gebouw. Het dient echter wel
voorkomen te worden dat dergelijke installaties het straatbeeld en
daklandschap op een negatieve manier domineren. Juist in beschermd
stadsgezicht ontstaat een onwenselijke situatie wanneer technische
installaties niet vanuit esthetisch oogpunt zijn geplaatst.
Visie
Een visie op de plaatsing van utilitaire elementen op het dak
(wat mag waar, onder welke condities) is essentieel voor het in
stand houden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het
Haarlemse daklandschap. In algemene zin moet er bij het ontwerp
van nieuwbouw of bij de aanpassing van het dak van een bestaand
gebouw altijd worden gestreefd naar het integreren van de installaties
in de bebouwing. Mocht door onderzoek worden aangetoond dat
het integreren van de installaties in de bebouwing onmogelijk is,
dan dienen de installaties ten behoeve van de bebouwing zoveel

Installaties op het dak

mogelijk te worden geclusterd en uit het zicht te
worden gerealiseerd of architectonisch worden
vormgegeven.
Er is een kansenkaart gemaakt die duidelijk maakt
waar bij de plaatsing van utilitaire voorzieningen
in sterke of mindere mate rekening gehouden
moet worden met de invloed op de beeldkwaliteit.
Binnen de kaart wordt onderscheid gemaakt in
drie categorieën:
■ Voorzieningen dienen volledig te zijn
geïntegreerd in het daklandschap.
■ Voorzieningen dienen zoveel mogelijk te zijn
geïntegreerd in het daklandschap en in ieder
geval niet zichtbaar te zijn vanaf straatniveau.
■ Voorzieningen dienen zoveel mogelijk te zijn
geïntegreerd in het daklandschap en beperkt
zichtbaar te zijn vanaf straatniveau.

Installaties op het dak van de Brinkmann
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6. Gereedschap
In de vorige hoofdstukken is uiteengezet wat Haarlem wil bereiken
op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en intensief
ruimtegebruik. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welk gereedschap
daarvoor in te zetten is. Alle maatregelen vallen onder de landelijke
wetten zoals de omgevingswet.

6.1 Juridisch gereedschap
In bestemmingsplannen is te regelen welke functies en welke volumes
er in het daklandschap gerealiseerd kunnen worden. Zo is er voor
alle bestemmingsplannen in het beschermde stad de kapverplichting
opgenomen. Ook kunnen er specifieke regels worden opgenomen die
gewenste ingrepen in het bestemmingsplan opnemen als standaard
of binnenplanse ontheffing in plaats van buitenplanse ontheffing.
Ook het niet meer standaard opnemen van ongewenste ingrepen
zoals installaties behoort tot de mogelijkheden. Dakkapellen in het
achterdakvlak toch opnemen in de Haarlemse standaard zodat
binnenplanse ontheffingen op de standaard maatvoering kunnen
worden opgenomen. Wenselijke ingrepen zoals beschreven worden
opgenomen in toekomstige bestemmingsplannen. Totdat een
bestemmingsplan wordt vernieuwd dient de nota ruimtelijke kwaliteit
en de nota Dak als kader en als basis om af te mogen wijken van het
vigerende beleid.
In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit wordt op een aantal manieren ingezet
op het gebruik van het dak. Zo zijn er specifieke objectgerichte
criteria voor alle ingrepen op het dak. Voor wijken met een eenduidig
straatbeeld of ensemblebouw wordt gewerkt met trendsetters. Dit zijn
reeds verleende bouwvergunningen voor elementen op het dak die als
voorbeeld dienen voor toekomstige bouwaanvragen. Voor indieners
maakt dit het vergunningproces transparant en sneller.

6.2 Procesmatig gereedschap
Gebruik maken van collectieven zoals Woningbouwverenigingen
om in een klap hele woonblokken of zelfs wijken te verduurzamen.
Het aangaan van strategische samenwerkingen, bijvoorbeeld met
corporaties op het gebied van duurzaamheid. De corporaties hebben
ongeveer de helft van alle Haarlemse woningen in bezit en zijn
verantwoordelijk voor 17% van de uitstoot van CO2 van Haarlem.
Wanneer de corporaties structureel aan de slag gaan met duurzame
ingrepen op daken is er dus veel winst te behalen. De gemeente
kan dit stimuleren en faciliteren. Ook kan men bij lopende projecten,
gebiedsvisies kiezen voor een duurzame strategie en hier al
maatregelen doorvoeren. Als het gaat om duurzame ingrepen die in
deze nota worden besproken is er een mogelijkheid voor een financiële
prikkel. Op de website www.degroenemug.nl is hier meer over te lezen.
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6.3 Toekomstig gereedschap
Er zijn tal van mogelijkheden om duurzame ingrepen op het dak te
stimuleren. Stimuleringsmaatregelen gaan buiten deze visie om. Toch
geven wij hier wat ideeën waar in de toekomst naar gekeken kan worden.
Aangezien zonnepanelen in bepaalde zones gewenst zijn, kan gedacht
worden aan ontheffing van de leges of een korte doorlooptijd voor de
omgevingsvergunning. Ook kan de gemeente een trekkersrol vervullen bij
het collectief aankopen en aanbrengen van zonne- technische installaties.
Verstrekken van subsidie voor duurzame ingrepen of bijbehorend
onderzoek kan ook een positieve bijdrage leveren.
Een wens is om het werken met trends in bepaalde wijken zover door te
werken dat de klant aan de balie een al vergunde dakkapel, opbouw, etc.
kan kopen. Dit heeft een positief effect op de vergunningverlening maar
ook op de ruimtelijke kwaliteit.

Trends
De beste manier om wildgroei tegen te gaan, is
door te gaan werken met trends. Goed uitgevoerde
uitbreidingen kunnen worden aangewezen door
vertegenwoordigers uit de wijk in samenwerking
met ambtenaren en adviseurs van de gemeente
Haarlem.
Bij het aansluiten op trends wordt van klein naar groot
gekeken. Eerst wordt gekeken of het buurpand al
een aanpassing heeft. Vervolgens wordt beoordeeld
of het betreffende pand onderdeel uitmaakt van
een ensemble. Als dit niet zo is, wordt aansluiting
gezocht bij vergelijkbare aanpassingen in de
straat of wordt er gezocht naar een vergelijkbare
aanpassing voor eenzelfde woningtype in de wijk.
Anders kan in samenwerking met de gemeente een
geschikte opbouw/dakkapel worden gekozen die
dan als trend wordt aangewezen.
Trendsetters zijn voorbeelden die in elk geval
worden vergund. Ze zijn juridisch, technisch en
welstandelijk akkoord. Dit neemt niet weg dat
indieners gerechtigd zijn een eigen ontwerp in
te dienen en dat dit getoetst zal worden. Bij zeer
goede argumenten kan dan ook in het advies
worden afgeweken van de trendsetter.

Kapverplichting
In alle bestemmingsplannen binnen het beschermd
stadsgezicht en in enkele plannen daarbuiten is
een kapverplichting opgenomen. Waar komt de
kapverplichting vandaan en wat wil men bereiken
met deze verplichting?
Eind negentiende eeuw, in de crisistijd was het
onderhouden van een kap vaak kostbaarder dan
de kap te vervangen door een platte afdekking. Het
karakteristieke daklandschap van de historische
stad dreigde hierdoor te worden aangetast.
Sindsdien is de in het bestemmingsplan opgenomen
kapverplichting de oplossing om dit tegen te gaan.
In de huidige tijd met een heel ander gebruik van het
dak is plat afdekken niet meer waarschijnlijk. Nu is
het zaak grip te houden op het te bebouwen volume
met het bestaande omliggende daklandschap
als referentie. In het historisch centrum moeten
gebouwen boven de goot worden afgedekt
met een kap, waarbij de maximale hoogte en
hellingshoek worden vastgelegd. De kwaliteit van
het binnenstedelijk daklandschap is afwisseling van
dakvormen. Daarom heeft het bevoegd gezag de
mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af
te wijken van de kapverplichting. Voorwaarde is dat
deze verandering een herstel of verbetering van de
historisch wenselijke eigenschappen betreft.
Kap mogelijkheid
In de wijken rondom het centrum (Eerste
uitbreidingen buiten de vestinggracht, gebieden
1920-1960 en de villagebieden) wordt de bovenste
bouwlaag veelal intensiever gebruikt dan de
kaplagen in het historisch centrum. Vanaf de
straat lijkt de bebouwing te zijn bekroond met
een kap. Echter veelal gaat het hier om een
volledige bouwlaag met een schuin dakvlak aan
de voorzijde (een dakschild). In deze wijken heeft
een kapverplichting niet veel zin omdat de meeste
woningen juridisch geen kap hebben maar een
bouwlaag. Voor platte daken zijn er mogelijkheden
om deze met een kap of opbouw af te ronden. Het
is belangrijk dakhellingen, dakkapellen en recht
optrekken van gebouwen in het bestemmingsplan
te regelen.

Kansen op korte termijn
Op de kaart hiernaast staan de plekken waar
op korte termijn kansen liggen voor zonne-,
windenergie en vergroening van daken.
■ De rode gebieden zijn projectgebieden waar
aan gewerkt wordt of die op de rol staan.
■ De paarse kaders zijn de gebiedsvisies.
Duurzaamheid is een belangrijk thema in de
gebiedsvisies.
■ De blauwe gebieden zijn eigendom van
corporaties. Het grote bezit van corporaties
maakt flinke slagen op het gebied van
duurzaamheid mogelijk.

Kansen op korte termijn
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7. Conclusie
Het daklandschap van Haarlem biedt kansen voor intensief en
duurzaam gebruik van het dak. Ingrepen in het daklandschap moeten
passen binnen de gestelde kaders. Elk gebied heeft zijn eigen
karakteristieken die versterkt en gebruikt kunnen worden. In de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit is een indeling gemaakt van drie zones; de
beschermde stad, de consoliderende stad en de transformerende
stad.

zorgvuldig te worden ontworpen. Een grote winst voor de ruimtelijke
kwaliteit is vergroening van de binnengebieden. De daken van de
dichtgebouwde binnengebieden kunnen, mits beter benut, een tweede
maaiveld vormen. Dit heeft behalve een positieve invloed op de
beeldkwaliteit, ook een niet te verwaarlozen positieve invloed op de
leefbaarheid. Er is dus ook in de beschermde stad heel wat mogelijk.
zolang er geen monumentale waarden worden aangetast en de
ingrepen passen binnen de context.

7.1 De beschermde stad
Het historische daklandschap van Haarlem is belangrijk voor de
identiteit van de stad en dient als zodanig te worden beschermd. Dat
wil niet zeggen dat er niets mogelijk is om de woonkwaliteit en de
leefbaarheid te vergroten. Binnen het beschermd stadsgezicht zijn er
mogelijkheden om op kleine schaal uit te breiden. Er is ook veel ruimte
te winnen door de kapmogelijkheden beter te benutten.
De niet zichtbare dakvlakken in de binnengebieden van de historische
stad bieden mogelijkheden om duurzaam energie te winnen. Dergelijke
ingrepen kunnen in sommige gevallen zichtbaar zijn maar dienen dan

7.2 De consoliderende stad
Iets minder beperkingen ten aanzien van de beeldkwaliteit zijn er in de
consoliderende stad. Er wordt in deze gebieden al veelvuldig gebruik
gemaakt van mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en soms
nog meer. Dit heeft hier en daar ook wel geleid tot verrommeling in
het dak. Vooral aan de straatzijde kan verrommeling een nadelige
invloed hebben op het imago van een wijk of straat. In de Nota Dak
is vooral uitgegaan van de bestaande situatie. Door te werken met
trends kunnen goede voorbeelden van ingrepen in het dak worden

gekopieërd.

7.3 De transformerende stad
Grotere slagen ten aanzien van duurzaamheid op korte termijn zijn te
maken in het transformatiegebied, waar vooral in Schalkwijk en voor
de grote platte daken in de Waardepolder kansen liggen voor zonneen windenergie. Niet alleen de ruimtelijke situatie leent zich hiervoor
maar ook de eigendomssituatie.
De Nota Dak stelt dat er veel bereikt kan worden op het dak wanneer
de huidige kwaliteiten van het dak gerepecteerd en tegelijkertijd benut
kunnen worden. Rest ons voor nu alleen de uitroep: “Haarlem, ga uit je
dak!”

Duurzaam gebruik van het dak in Schalkwijk
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Nota Ruimtelijke Kwaliteit, Deel 2

Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit

0. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit
ACHTERGROND
De gemeente Haarlem werkt sinds juli 2008 met de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Deze commissie bestaat uit drie
deelcommissies (ARK I, II, III). De eerste twee deelcommissies zijn
geliëerd aan de Woningwet. De derde commissie is vormvrij (geen
wettelijke verplichting). Naar aanleiding van deze werkwijze werd in 2009
gestart met de evaluatie van het toetsingskader voor deze commissie.
Eén van de aanbevelingen uit de evaluatie van dit toetsingskader, de
Welstand en Monumentennota, was het aanbrengen van meer evenwicht
tussen het (ruimtelijk) beleid, dat aan verandering onderhevig is, en
de wetgeving. Door de welstandnota te herzien en in twee delen op te
splitsen: een integrale stadsbrede Visie op Ruimtelijke Kwaliteit en een
Beoordelingskader voor de bebouwde en onbebouwde omgeving, zou
aan deze aanbeveling gehoor kunnen worden gegeven. Het college
heeft daarom op voorstel van de stadsbouwmeester besloten tot deze
herziening in de vorm van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit”,

Beide delen hebben een bijlage.
De Nota Dak is de bijlage van deel één van de nota Ruimtelijke Kwaliteit.
De doelstelling van deze Nota Dak is drieledig:
1. Bescherming van de cultuurhistorische
waarde en de beleving van het daklandschap.
2. Het bevorderen van zo veel mogelijk duurzame daken.
3. Het bevorderen van het gebruik van daken om het
gebruiksoppervlak zowel privaat als publiek, binnen de stad
te vergroten.
Het resultaat is een integrale visie die als kader dient bij het beoordelen
van bouwaanvragen en het opstellen van nieuw beleid.
De bijlage behorende bij deel twee van de nota Ruimtelijke Kwaliteit is de
Beschrijving van de gebiedstypen en structuurlijnen. Deze toelichting
vormt de basis voor het beoordelingskader en helpt bij de interpretatie van
de criteria en de afwegingen daaromtrent.

OPZET

WERKWIJZE

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is tweeledig;

Het toetsen van een bouwplan of van een bestaand bouwwerk aan
de criteria voor ruimtelijke kwaliteit en het daarover adviseren aan het
bevoegd gezag gebeurt door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit of
de stadsbouwmeester (art. 12b Woningwet). Het gaat hierbij in Haarlem
om de eerste en de tweede deelcommissie. De werkwijze hiervan
geschiedt conform landelijke wetgeving en de gemeentelijke Verordening
op de ARK.
Daarnaast is overeenkomstig die Verordening op de ARK (2010)
beschreven dat in Haarlem door deelcommissie drie ook over
herinrichtingsplannen en beleid voor de onbebouwde ruimte wordt
geadviseerd.

Het eerste deel is de Visie op Ruimtelijke Kwaliteit; deze visie
is stadsbreed en is gebiedsgericht gedifferentieerd. Deze
gebiedsdifferentiatie is op basis van de morfologie oftewel het stedelijk
weefsel en de karakteristiek. Hierbij is aandacht besteed aan verschillende
thema’s waaronder; stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie,
monumentenzorg, openbare ruimte, infrastructuur, groen en water.
Bij het opstellen van de visie werd vigerend beleid en beleid dat in
ontwikkeling is als basis gebruikt (denk aan de Structuurvisie, HIORS,
maar bijvoorbeeld ook het Spaarneplan).
Uit de visie zijn gouden regels gevormd.
Deze regels geven aan wat echt belangrijk is en leggen de prioriteit vast.
Ze vormen de basis voor deel twee van de nota.
Deel twee is het Beoordelingskader voor Ruimtelijke Kwaliteit. De gouden
regels van het eerste deel worden in deel twee vertaald in concrete
toetsingscriteria. Welstandvrije; oftewel criteriavrije gebieden komen niet
meer voor. De criteria hebben betrekking op alle vergunningsplichtige
plannen. Er worden specifieke criteria opgesteld voor onder andere
het Haarlems daklandschap en monumentale, beeldbepalende en
karakteristieke panden. De nieuwe criteria vervangen naast de huidige
gebiedsgerichte en objectgerichte criteria tevens de huidige sneltoets/
loketcriteria die specifiek zijn bedoeld voor de kleine ruimtelijke ingrepen
(licht-bouwvergunningsplichtig). Er komt dus geen apart hoofdstuk voor
deze criteria. Dit vanwege de komst van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Hierin is bepaald dat meer bouwplannen
vergunningsvrij zijn dan voorheen het geval was.
De criteria worden onderscheiden in criteria voor de bebouwde en criteria
voor de onbebouwde omgeving.

Dit houdt in dat deze commissie fungeert als een informeel vooroverleg
waarbij de commissieleden gevraagd en ongevraagd advies geven over
(nog) niet bouwvergunningsplichtige plannen. Deze advisering heeft
betrekking op:
- Ruimtelijke Plannen, zoals bestemmingsplannen / structuurvisies etc.
- Herinrichtingsplannen, of ze nu betrekking hebben op het bebouwde of
het onbebouwde deel van de stad, die invloed hebben op de ruimtelijke
kwaliteit van de stad of het functioneren daarvan.
- Fysieke Projecten.
Aanmelding van deze plannen ter behandeling in deelcommissie drie gaat
via de secretaris van de ARK. In overleg met de commissieleden of de
stadsbouwmeester kan vervolgens worden bepaald in welke fasen van het
proces het plan ter advisering wordt voorgelegd.

OVERGANGSBEPALINGEN
De Nota Ruimtelijke Kwaliteit treedt in werking op 1 september 2012.
De Welstand- en Monumentennota zoals deze gold voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit blijft van toepassing op:
1. De voorbereiding en vaststelling van de beschikking op aanvragen om
vergunning en ontheffing, indien de aanvraag is ingediend
voordat de Nota Ruimtelijke Kwaliteit in werking is getreden.
2. De voorbereiding en vaststelling van een ambtshalve te geven
beschikking tot wijziging of intrekking van een vergunning of ontheffing als
bedoeld in het eerste lid, indien voor dat tijdstip een ontwerpbesluit ter
inzage is gelegd.
3. Een vergunning of ontheffing als bedoeld in het eerste lid of een
beschikking tot wijziging of intrekking daarvan, die nog niet onherroepelijk
is.
Door de gemeenteraad vastgestelde Criteria voor Ruimtelijke Kwaliteit
of Welstandcriteria voor een project, die golden voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, blijven van toepassing
op dat specifieke project.
De gemeenteraad kan in het kader van nieuwe fysieke projecten
(aanvullende) specifiek op dat project gerichte Criteria voor Ruimtelijke
Kwaliteit vaststellen.

DIGITALISERING
Deze nota is analoog ter besluitvorming aan college en
gemeenteraad aangeboden. Er geldt voor dit beleid geen wettelijke
digitaliseringsplicht. Bij het opstellen is zoveel mogelijk rekening
gehouden met uitwisselbaarheid van de documenten en toekomstige
digitaliseringswensen. Op die manier kan nog een extra digitaliseringslag
worden gemaakt.

ACTUALISATIE
Elke twee jaar zal de Nota Ruimtelijke Kwaliteit worden geëvalueerd
op inhoud. Beleid dat na vaststellingsdatum van de nota is opgesteld,
nieuwe wetgeving of ervaring in werkwijze met de criteria kunnen
leiden tot inhoudelijke aanpassingen. Deze actualisatie valt onder de
verantwoordelijkheid van de afdeling Ruimtelijk Beleid/Stadszaken van de
gemeente Haarlem.

Naast deze formele toetsing en advisering door de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit is het de bedoeling dat de Nota Ruimtelijke Kwaliteit,
met name de Visie op Ruimtelijke Kwaliteit, ook gebruikt wordt bij nieuw
op te stellen beleid en voor inhoudelijke afwegingen bij fysieke projecten.
De nota doet daarom ook uitspraken over niet-vergunningsplichtige
bouwwerken, de openbare ruimte, duurzaamheid en cultureel erfgoed.
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1.

Inleiding

De stad als één ruimtelijk verhaal
Het samengaan van groen, water, openbare ruimte en bebouwing in één
ruimtelijk verhaal is de essentie van het Haarlemse stadslandschap, zo
wordt geconstateerd in deel 1 van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, de Visie
op Ruimtelijke Kwaliteit.
Deel 2 van die nota, de Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit, is
bedoeld om dat ene verhaal uit te werken in concrete criteria die de
ruimtelijke kwaliteit van Haarlem moeten stimuleren en borgen. De
beoordelingskaders zijn gericht op het stedelijk interieur: de samenhang
tussen de straat, het water en het groen, het aanzien van de gebouwen
en het daklandschap. De overgang van openbare ruimte naar privé ruimte
en de samenhang van een bouwwerk met zijn omgeving en de stad als
geheel, heeft prioriteit gekregen in de beoordelingskaders. Gezocht is
naar de ontwikkelpotenties van de stad. Ruimtelijke kwaliteit is in de
Visie immers benoemd als het vermogen van de stad om transformaties
op vloeiende en gebiedseigen wijze te kunnen opnemen, zodat de stad
herkenbaar blijft. Stedelijke duurzaamheid, het maken en beheren van
een robuust stelsel van openbare ruimtes, herkenbaar en passend bij het
karakter van de stad, maakt daar integraal deel van uit.
De fysieke stad is continu in beweging, het stadslandschap verandert
door grote transformatieprocessen en een veelheid van kleine ingrepen.
Gouden Regel 3 stelt dat alle toekomstplannen moeten uitgaan van de
bestaande kwaliteit. Daarom zijn de beoordelingskaders gebaseerd op
de bestaande kwaliteiten van buurten en wijken. Er zijn elf gebiedstypen
onderscheiden en twee structuurtypen. Elk type heeft zijn eigen kenmerken en zijn eigen veranderingsruimte. Vragen die bij het opstellen van
de beoordelingskaders aan de orde kwamen, zijn bijvoorbeeld: Wat is
belangrijk in de leefomgeving, waarbij voelt men zich behaaglijk? Wat
moet er bewaard blijven en waar liggen de kansen voor verandering? Wat
willen burgers en ondernemers zelf in vrijheid kunnen beslissen en wat
moet er door de gemeente geborgd worden? Welk voorbeeld geeft de
gemeente zelf met haar ingrepen in de openbare ruimte?
De uitkomsten van de peiling die de gemeente in het voorjaar van 2011 via
internet heeft uitgevoerd onder de burgers van Haarlem, gaven inzicht in
de (soms uiteenlopende) meningen en zijn gebruikt bij het opstellen van
de beoordelingskaders.
De beoordelingskaders zijn op basis van deze overwegingen als volgt
gedefinieerd:

Een beoordelingskader is een samenhangende set met criteria voor
ruimtelijke kwaliteit, die worden geïnterpreteerd in het licht van het
voorliggende plan. De beoordeling van een ingreep is altijd contextgebonden; een identiek plan kan op een andere locatie een heel ander
effect hebben. Ingrepen worden niet als incident beoordeeld, maar op
het effect voor de omgeving.

Een beoordelingskader is gebaseerd op de bestaande kwaliteit. In
geval de bestaande kwaliteit toch geen houvast biedt om een ingreep te
beoordelen, wordt het plan beoordeeld op de nieuwe kwaliteit die het aan
de stad zal toevoegen. Dergelijke ingrepen moeten in positieve zin opval-

len, als parels in het stadslandschap.
Ruimtelijke kwaliteit is een weerbarstig begrip. Het is niet in absolute of
kwantitatieve criteria te vangen. De beoordelingskaders zijn daarom niet
te gebruiken als een checklist die simpelweg afgevinkt kan worden, maar
bieden de mogelijkheid om regie te voeren op de aspecten van ruimtelijke
kwaliteit die de gemeenteraad belangrijk vindt. De beoordelingskaders
kunnen vroeg in de planvorming een rol spelen bij het opstellen van een
programma van eisen, in die zin zijn ze richtinggevend. Aan het eind van
het planvormingsproces dienen ze vervolgens als toetsingskader voor de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), daarmee zijn ze ook kwaliteitsborgend.
De pijlers van de beoordelingskaders zijn openbare ruimte, erfgoed en
bouwwerken. De ‘input’ vanuit deze pijlers wordt hieronder beschreven.

Openbare ruimte
De openbare ruimte staat voortdurend onder druk, de belangen van de
verschillende gebruikers conflicteren en de wensen zijn vaak groter dan
de beschikbare ruimte of het budget. De verantwoordelijkheid voor de
inrichting van de openbare ruimte ligt bij de gemeente, die zorgt voor het
ontwerp, de uitvoering en het beheer. Het ambitieniveau is hoog: de gemeente zet in op een openbare ruimte van voorbeeldige kwaliteit.
In hoofdstuk 2 van deze nota wordt de visie op de bestaande kwaliteit
van de openbare ruimte uitgewerkt tot uitgangspunten op het niveau van
de gehele stad. Belangrijk daarbij is het onderscheid tussen het ‘gewone’
weefsel van de stad (lanen, straten, stegen), de bijzondere plekken en de
lange lijnen.
De concrete criteria voor ontwerp en inrichting van de openbare ruimte
zijn opgenomen in de beoordelingskaders voor gebiedstypen en structuurtypen.

Erfgoed
Haarlem is een historische stad met circa 3600 rijks- en gemeentelijke
monumenten, vijf (potentieel) beschermde gezichten en veel cultureel
erfgoed dat geen officiële bescherming heeft. Het Haarlemse erfgoedbeleid kent een aantal beleidsonderdelen die hebben gediend als uitgangspunt voor de beoordelingskaders:
• Monumentenlijst: ieder beschermd monument heeft een redengevende omschrijving.
• Beschermde gezichten: elk beschermd gezicht heeft een toelichting.
• Lijst Waardevol Erfgoed: de gemeente is voornemens een lijst op te
stellen van Waardevol Erfgoed.
• Waarderingskaarten behorend bij het bestemmingsplan van een beschermd gezicht: deze geven aan hoe de bebouwing van voor 1950
gewaardeerd wordt.
• Beleidsnota archeologie: deze vindt via de voorlopige Archeologische
Beleidskaart Haarlem (ABH) beslag in bestemmingsplannen. De ABH
geeft aan hoe wordt omgegaan met bodemverstorende activiteiten en
op welke diepte een archeologisch rapport dient te worden overlegd.
• Beleidsnota bouwhistorie: waaronder de bouwhistorische verwachtingskaart.

• Cultuurhistorie: maakt onderdeel uit van de bestemmingsplannen
(vanaf 1 januari 2012).
Bij beschermde monumenten gaat behoud voor vernieuwing. De historische bouwmaterialen, structuren en constructies vertegenwoordigen een
belangrijke monumentale en historische waarde die de gemeente zo veel
mogelijk wil bewaren1.
Bij veranderingen moet de bouw- en gebruiksgeschiedenis gerespecteerd
worden. Het transformatieproces dat een gebouw in de tijd ondergaat
heeft ook een grote historische waarde. Veranderingen of toevoegingen
kunnen belangrijk zijn omdat wij daaraan de geschiedenis kunnen aflezen.
Reconstructie, het opnieuw nabouwen zoals het vroeger was, verstoort
dat.
Hergebruik is bij monumenten van groot belang, gebruik is de beste garantie voor het voortbestaan van een gebouw. Uitgangspunt bij hergebruik
van een monument is dat de oorspronkelijke functie zichtbaar en afleesbaar blijft aan de verschijningsvorm.
Bij beschermde gezichten is het gebied beschermd vanwege de
waardevolle ruimtelijke structuur en het beeld van de bebouwing daarbinnen. De waarden van het gebied zijn vastgelegd in een beschermend
bestemmingsplan met bijbehorende waardekaarten. Binnen zo’n gezicht
zijn dus niet alle gebouwen monument, maar hebben deze wel een ‘ordewaardering’ gekregen:
• Orde 1: beschermd rijks- of gemeentelijk monument.
• Orde 2: bouwwerken van voor 1950 die vanwege hun hoge architectonische kwaliteit, hun plaats in de stedenbouwkundige structuur
en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke
bijdrage leveren aan het stadsbeeld.
• Orde 3: bouwwerken van voor 1950 van wisselende architectonische
kwaliteit die voor wat schaal en detaillering betreft passen in de
gevelwand maar geen architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde hebben.
Aan ingrepen in de niet-monumenten worden in dit soort gebieden meer
eisen gesteld dan in andere gebieden, vooral wat detaillering betreft.
Haarlem kent ook veel niet-beschermd erfgoed. Het kan bijvoorbeeld gaan
om jonge gebouwen van na 1950 die van belang zijn voor de cultuurhistorie; om oudere gebouwen die geen monumentenstatus hebben; om
historische waterlopen of een groen- en parkaanleg uit de jaren zestig. De
gemeente heeft het voornemen een lijst op te stellen van Waardevol Erfgoed, met gebouwen, complexen, terreinen en landschappen van bijzondere waarde. Gestreefd wordt naar behoud en hergebruik, mede omdat dit
een positieve invloed zal hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte.
Vanaf 1 januari 2012 moet cultuurhistorie opgenomen worden in het bestemmingsplan, waarmee erfgoed deel gaat uitmaken van de ruimtelijke
ordening. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit zal hiervoor als kader dienen en
zal per bestemmingsplangebied nader worden uitgewerkt.

1. Voor meer gedetailleerde uitgangspunten en aanwijzingen over fundering,
gevels, constructieve onderdelen, daken, gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure “Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie”.
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Naast de zichtbare architectuurhistorische waarden en de onzichtbare
archeologische waarden onder de grond maakt ook bouwhistorie een
wezenlijk deel uit van de cultuurhistorie in de stad. Bouwhistorie houdt
zich bezig met de bouwgeschiedenis van een object. Wanneer bouwhistorisch onderzoek in een bredere context wordt geplaatst kan dat veel
kennis opleveren over de groei en ontstaansgeschiedenis van de stad.
Elk gebouw draagt de sporen van zijn geschiedenis, maar deze zijn niet
altijd even zichtbaar. Ook niet-beschermd erfgoed kan daarom een hoge
bouwhistorische waarde hebben.
Een belangrijk instrument voor een zorgvuldige omgang met het Haarlemse culturele erfgoed is de bouwhistorische verwachtingskaart. Deze
brengt in beeld of de gebouwen op de percelen waardevolle historische
bouwkundige onderdelen bevatten, of dat er een grote kans is op de
aanwezigheid van deze onderdelen. De kaart maakt snel duidelijk waar en
wanneer verder bouwhistorisch onderzoek noodzakelijk is.

Bouwwerken
Bouwwerken zijn gebouwen, maar ook bijvoorbeeld bruggen, kiosken en
sommige reclame-uitingen. Zelfs een vlaggenmast is in juridische zin een
bouwwerk. In tegenstelling tot de openbare ruimte, waarbij meestal maar
één opdrachtgever is (de gemeente), zijn er voor bouwwerken vele initiatiefnemers. Omdat elk bouwwerk betekenis heeft in het stedelijk interieur,
voert de gemeente de regie. Dit gebeurt proportioneel: in een omgeving
met veel publieke betekenis worden hogere eisen gesteld dan in een meer
private omgeving.
De beoordelingskaders zijn opgesteld vanuit de bestaande kwaliteit van
een gebied of een structuur. Dat wil niet zeggen dat ze geen veranderingsruimte bieden, maar wel dat de omgeving daarbij altijd het referentiepunt
is.
In geval de bestaande kwaliteit toch geen houvast biedt om een ingreep te
beoordelen, wordt het plan beoordeeld op de nieuwe kwaliteit die het aan
de stad zal toevoegen. Dergelijke ingrepen moeten in positieve zin opvallen, als ‘parels’ in het stadslandschap.
Voor deze exceptionele gevallen wordt beoordeling gebaseerd op de
onderstaande criteria2 :
• Het bouwwerk levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het
stedelijk interieur. Het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het
eigen functioneren alleen. Een bouwwerk mag zijn omgeving niet
ontkennen, ook niet als het in zijn verschijningsvorm contrasteert met
die omgeving.
• Het bouwwerk is maatwerk. Elk bouwwerk grijpt in op de bestaande
structuur en elke ingreep moet zorgvuldig worden ingepast op de
gekozen locatie. Niet elke ingreep kan overal.
• De vormgeving van het bouwwerk is begrijpelijk. De verschijningsvorm heeft een relatie met het gebruik van het bouwwerk en de wijze
waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn
eigen samenhang en logica heeft.
• Het bouwwerk kan op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden ge2. Deze criteria gelden in juridische zin als welstandscriteria zoals bedoeld in de
Woningwet, art. 12a, lid 1 sub a. Ze zijn deels gebaseerd op “Architectonische
kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid”, prof. ir Tj. Dijkstra, Uitgeverij 010,
2001
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plaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Verwijzingen naar het
verleden of de toekomt worden zorgvuldig gebruikt.
• Het bouwwerk moet blijven boeien. Helderheid en complexiteit zijn
daarbij complementaire begrippen; ruimtelijke kwaliteit betekent dat
helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig zijn, in evenwichtige en
spanningsvolle relatie.
• Het bouwwerk heeft een samenhangend stelsel van maatverhoudingen en een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis
van de betreffende bouwopgave. De totale compositie van bouwwerk
moet in evenwicht zijn. Toegevoegde elementen en de inrichting van
het erf spelen daarin mede een rol.
• Materiaal, kleur en detaillering zijn ondersteunend aan het ontwerp
en reageren op de omgeving.
Ook bestaande bouwwerken mogen geen ernstige afbreuk doen aan de
ruimtelijke kwaliteit. De gemeente kan in geval van een duidelijk waarneembaar exces, de eigenaar van het betreffende bouwwerk aanschrijven op grond van ‘ernstige strijd met redelijke eisen van welstand’.
In de beoordelingskaders zijn hiervoor criteria opgenomen. De gemeente
zal hierbij altijd oordelen vanuit de mate van storendheid voor het stedelijk
interieur.

Hoe werken de beoordelingskaders?
De stad Haarlem en het tot de gemeente behorende ommeland is op
basis van de kenmerken van lange lijnen, wijken en buurten ingedeeld
in elf verschillende gebiedstypen (het weefsel) en twee verschillende
structuurtypen (de lange lijnen). In hoofdstuk 4 zijn deze typen op de
kaart aangegeven en zijn de kenmerken samengevat. In de bijlage zijn de
beschrijvingen van de typen opgenomen.
De gebieds- en structuurtypen hebben ieder een eigen beoordelingskader
gekregen.
Gebiedstypen
Gouden Regel 5 stelt dat het streven naar kwaliteit vraagt om gebiedsgericht werken, waarbij problemen en opgaven in hun onderlinge samenhang worden bekeken. De gebiedstypen hebben daarom samenhangende
criteria gekregen voor openbare ruimte en bebouwing, waaronder erfgoed.
De criteria voor de bebouwing aan lange lijnen en op bijzondere plekken
zijn opgenomen bij de gebiedstypen. Dit is mogelijk omdat de bebouwing
aan de lange lijnen en op de bijzonder plekken ‘mee kleurt’ met het weefsel van de gebiedstypen.
Specifieke bouwwerken
Per gebiedstype is ook steeds een aantal specifieke bouwwerken toegevoegd. De criteria voor de specifieke bouwwerken zijn over de hele
stad gelijk, maar omwille van het gebruiksgemak worden ze (voor zover
relevant) herhaald bij alle gebiedstypes. Deze ‘objectcriteria’ zijn altijd
aanvullend op de ‘gebiedscriteria’.
Structuurtypen
De structuurtypen (routes en waterlopen) zijn gebiedsoverschrijdend. Ze
hebben een gecompliceerd karakter: ze verbinden of begrenzen woonwijken en bieden oriëntatie. Bij de structuurtypen is de samenhang op de
lange lijnen primair een opgave van inrichting van de openbare ruimte. De

structuurtypen hebben daarvoor specifieke criteria gekregen.
Regieniveaus
De beoordelingskaders van de gebiedstypen zijn steeds uitgewerkt voor
vier verschillende regieniveaus. Deze zijn gebaseerd op de indeling in de
Visie: de beschermde stad, de geconsolideerde stad, de transformerende
stad en de lange lijnen.
Parallel daaraan onderscheiden we in de beoordelingskaders:
• Beschermende regie: gericht op het behouden en versterken van de
zichtbare relatie tussen geschiedenis, openbare ruimte, architectuur
en functie. De regie is behoudend en gedetailleerd.
• Consolidatie regie: gericht op behoud van het onderscheidende
karakter van de buurten, met – daarbinnen - vrijheid voor individuele
invullingen. Plannen en ontwikkelingen moeten zich voegen naar de
stedenbouwkundige context, maar er is vrijheid mogelijk in architectonische expressie en materialisering op pandniveau.
• Transformatie regie: gericht op het begeleiden van veranderingspro-cessen van de stedelijke structuur door middel van gebiedsvisies, en tegelijk het in stand houden van de bestaande kwaliteit
binnen buurten of complexen.
• Bijzondere regie: is toegekend aan de lange lijnen en de bijzondere
plekken en pleinen in de stad. Het uit zich door verscherpte aandacht voor de samenhang in, of de verbijzondering van, de openbare
ruimte, en de zichtbaarheid van bouwwerken aan de lange lijn of
op de bijzondere plek. De overgang van bebouwing naar openbare
ruimte is van groot belang, omdat de lange lijnen en bijzondere plekken en pleinen veel bezocht worden: er zijn veel ogen op gericht.
De route naar het juiste beoordelingskader is als volgt:
Stap 1: Bepaal op de kaarten in hoofdstuk 3 onder welk regieniveau en
in welk gebiedstype de ingreep valt. Op termijn zal de gemeente alle
beoordelingskaders aan een adresgestuurde digitale kaart koppelen, dit
zal het gebruiksgemak uiteraard aanzienlijk verhogen.
Stap 2: Zoek het beoordelingskader van het betreffende gebiedstype en
de kolom van het betreffende regieniveau. Bijzondere regie heeft geen
eigen kolom maar is met rode sterretjes aangegeven (zie ook de toelichting bij de beoordelingskaders).
Voor alle (ingrepen aan) bouwwerken en voor alle ingrepen in de openbare ruimte die niet de lange lijnen betreft, is hiermee het beoordelingskader in deze twee stappen gevonden.
Stap 3: Geldt alleen voor ingrepen in de openbare ruimte aan de lange
lijnen (waterlopen of routes): zoek het beoordelingskader voor de betreffende lange lijn.

Juridische betekenis
Ruimtelijke kwaliteit is in juridische zin versnipperd over vele wetten,
verordeningen, plannen en beleid. De nieuwe Omgevingswet (verwacht in
2012) moet daar verandering in gaan brengen. De omgevingsvergunning
is al een stap in de richting van integratie.
Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de Gemeente Haarlem
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ervoor gekozen om de Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit niet te
beperken tot één specifieke wettelijke taak. De beoordelingskaders bieden
onder meer de volgende gebruiksmogelijkheden:
• Inrichting openbare ruimte: de gemeente zal alle plannen voor ingrepen in de openbare ruimte aan de ARK voorleggen. De beoordelingscriteria zijn opgenomen bij de gebiedstypen en indien aan een lange
lijn, bij de structuurtypen.
• Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument:
beoordeling op basis van de criteria voor monumenten. Deze zijn
onder het kopje ‘erfgoed’ aan elk gebiedstype gekoppeld.
• Omgevingsvergunning voor het bouwen: beoordeling op basis van
de criteria voor bouwwerken in de beoordelingskaders voor de gebiedstypen en indien van toepassing aangevuld met de criteria voor
specifieke bouwwerken3. Voor uitzonderingsgevallen kan de ARK
(gemotiveerd) gebruik maken van de eerder genoemde criteria voor
‘parels’.
• Repressief toezicht op bestaande bouwwerken: op basis van criteria
voor de bestaande bouwwerken, ook genoemd de ‘excessenregeling’4. Deze zijn onder het kopje ‘bestaande bouwwerken’ toegevoegd aan elk gebiedstype.
• Omgevingsvergunning voor planologische gebruiksactiviteit: de
beoordelingskaders zullen gebruikt worden als kader voor het afwijkingsbeleid.
Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije
activiteiten zal de gemeente de criteria gebruiken bij het begeleiden en
beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen. Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken
gelden de criteria voor bestaande bouwwerken.
De ARK zal zijn adviezen baseren op de criteria in het betreffende beoordelingskader. Bij de motivering van de adviezen zal de ARK onder meer
gebruik maken van de beschrijvingen in de bijlage.
De beoordelingskaders worden elke twee jaar geëvalueerd en aangevuld
met eventuele nieuwe beleidsuitgangspunten.

3. Deze criteria gelden in juridische zin als welstandscriteria zoals bedoeld in de
Woningwet, art. 12a, lid 1 sub a.
4. Deze criteria gelden in juridische zin als criteria zoals bedoeld in de Woningwet,
artikel 12a, lid 1 sub b.
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2. Openbare ruimte
Opgave
De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de openbare ruimte ligt bij
de gemeente. Zij zorgt voor het ontwerp, de uitvoering en het beheer. De
eerste en belangrijkste opgave in de openbare ruimte is het maken van
evenwichtige keuzes tussen de verschillende ruimteclaims. Met name in
de binnenstad, maar ook in de 19e en 20ste eeuwse buurten is de ruimte
beperkt en er komen steeds meer claims. Meer auto’s (grotere auto’s),
meer fietsers en de wens om alle verkeersstromen van elkaar te scheiden,
ondergrondse afvalcontainers, kabels en leidingen. De verschillende aspecten worden verwoord in specifieke beleidsnota’s, verdeeld over diverse
diensten en afdelingen.
Het gevaar van deze functionele benadering is dat de openbare ruimte
het resultaat wordt van een optelsom van ruimteclaims. Straten met veel
reststroken, strepen, aanduidingen en borden. Een doorgaande straat met
drie verschillende inrichtingsprincipes. Een buurt met vele verschillende
bestratingsmaterialen. Containers, schakelkasten etc. op zichtlijnen of in
een looproute geplaatst.
Het is de kunst – de ruimtelijke opgave - om binnen al de randvoorwaarden te zoeken naar mooie ruimtelijke oplossingen. In deze nota zullen
geen keuzes tussen de verschillende ruimteclaims worden gemaakt. Wel
worden de elementen benoemd waarmee meer eenheid en samenhang in
het straatbeeld kan worden verkregen, en worden accenten gelegd.

De objecten in de stad: plek en ruimte
Er zijn ruim honderd verschillende objecten in de openbare ruimte. Van
abri tot zoutbakken, van geleidehekwerken tot personeelswachthuisjes. Al
deze objecten tezamen vormen een bijna ondoordringbaar woud waardoor
de ontworpen rust, samenhang en eenheid in de openbare ruimte onherroepelijk verstoord wordt. Bezinning op het aantal toe te passen objecten
(afweging nut en noodzaak), bedachtzaamheid bij de plaatsing (zichtlijnen
en looplijnen), en de wijze waarop ze zijn vormgegeven is noodzakelijk.
Elk te plaatsen object moeten vanuit deze drie punten worden beargumenteerd. Bij nieuw te plaatsen objecten moet een daarmee in verhouding
staand aantal objecten worden verwijderd (absoluut of relatief).
De vloer van de stad: samenhang in materiaalgebruik
Wijken en buurten vormen het weefsel van de stad. In dit weefsel is de
vloer de basis van het openbare ruimte ontwerp. Samenhang in materiaalgebruik is belangrijk om het karakter van een buurt te versterken en
het onderscheid tussen deelgebieden in de stad duidelijk te maken. De
vloerkaart (zie afbeelding) ligt ten grondslag aan de keuzes voor materialisering binnen het weefsel. De materialen liggen vast en vormen de basis
van de inrichting.

Werkwijze
De ARK beoordeelt het ruimtelijk ontwerp als resultante van de integrale
benadering van de bruikbare, beheerbare en mooie stad. Een openbare
ruimte waar de verschillende gebruikers een proportioneel aandeel hebben, die prettig te gebruiken is, duurzaam te beheren en er goed uitziet.
De ARK zal in deze keuze- en ontwerpprocessen een ondersteunende en
toetsende rol vervullen.
De beoordelingskaders in deze nota geven de ARK een richtlijn voor het
beoordelen van de integrale ruimtelijke kwaliteit van ingrepen in de openbare ruimte, in samenhang met de bebouwing en in het bredere perspectief van de stad als geheel.
De criteria voor de openbare ruimte in deze nota zijn gebaseerd op de
onderstaande algemene uitgangspunten. Deze kunnen beschouwd
worden als de ‘grondwet’ voor de inrichting van de openbare ruimte en
gelden voor de gehele stad. Als de criteria in een beoordelingskader voor
een concrete situatie niet relevant zijn, dan kan men terugvallen op deze algemene uitgangspunten.

Uitgangspunten inrichting openbare ruimte
Het beeld van stad: ingetogen inrichting
Ontwerpaandacht voor de inrichting openbare ruimte wil niet zeggen dat er
meer vormgeving nodig is. Haarlem heeft prachtige gebouwen en groene
en blauwe aders. Door deze een rustige basis of ‘vloer’ te geven met een
ingetogen inrichting en een passend materiaalgebruik komen deze
kwaliteiten het best tot hun recht.

vloerkaart: rijbaan - trottoir
gebakken klinker - gebakken klinker;
kleuren rood-bruin
gebakken klinker (kleur rood-bruin)
- 30x30 betontegel, grijs
gebakken klinker (kleur rood-bruin) afgestrooid asfalt
asfalt (zwart/rood) - 30x30 betontegel,
grijs
transformatie gebied:
nieuw te bepalen samenhang materiaal
parkverharding: halfverharding en/ of
afgestrooid asfalt
landschappelijke verharding;
voor wegen asfalt
lange lijnen: materiaal stoepen in
samenhang met buurt materiaal rijbaan
afhankelijk van functie ruimte voor
bijzondere accent(en)

afbeelding 1: vloerkaart
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De bijzondere plekken in de stad: onderscheid
In het samenhangend weefsel mogen de bijzondere plekken zich onderscheiden. De pleinen, plekken, hofjes geven identiteit aan een gebied. Op
deze bijzondere plekken is extra ontwerpaandacht nodig en een bijbehorend extra budget. Er is ook meer ruimte voor participatie van de buurt.
De toegepaste materialen mogen zich onderscheiden van de vloer van het
weefsel. Wel zal de inrichting van een bijzondere plek afgestemd moeten
zijn op de bebouwing. Bij voorkeur is er sprake van een ensemble: samenhang tussen openbare ruimte en bebouwing die de plek een hoge ruimtelijke kwaliteit geeft.
De lange lijnen in de stad: eenheid in de lengterichting
De lange lijnen in de stad (zie afbeelding) verbinden en geven oriëntatie.
Meestal zijn ze historisch gegroeid als routes van en naar de stad. Vaak
zijn ze gekoppeld aan de functionele doorgaande structuren als auto-,
fiets-, HOV-routes. Ze worden versterkt door groen- en boomstructuren.
Hoe meer structuren samenvallen hoe ingewikkelder de opgave. Het uitgangspunt is de lange lijnen altijd te benaderen als een samenhangende
ontwerpopgave over de gehele lengte. De eenheid in de lengterichting
moet zichtbaar worden gemaakt door middel van materialisering en/of
inrichting. Bij functionele profielen kan de herkenbaarheid versterkt worden
door de specifieke functie (HOV) maar ook door bijvoorbeeld een specifieke detaillering van de stroken tussen parkeren en vrijliggende fietspaden. Bij de waterstructuren zijn de typen oevers en/of kades specifiek.
De lange lijnen in de stad: verbijzondering ten opzichte van het weefsel
In het samenhangend weefsel van de stad vormen lange lijnen de verbijzondering. Ze kunnen qua materialisering afwijken van de uitgangspunten
van de vloerkaart. Hierbij is expliciete ontwerpaandacht nodig voor de
aansluitingen. Typisch voor Haarlem is dat langs deze lijnen de bebouwing
‘meekleurt’ met de achterliggende buurten, qua bouwhoogte, massa en
volume en architectonische detaillering. Om die reden is toepassing van
de standaard trottoirtegels in samenhang met de buurt ook op de lange
lijnen het meest op zijn plaats. Verbijzondering door materialisering van
de parkeer- en objectzones, van middenstroken of toepassing van andere
verlichtingsmasten zijn dan middelen.
afbeeldingen bij deze laatste 2 punten:
Afbeelding 2: lange lijnenkaart.
Afbeelding 3: boomstructuurkaart
Afbeelding 4: openbaar vervoernetwerk
Afbeelding 5: fietsnetwerk
Afbeelding 6: wegcategorisering

Lange Lijnen
Waterlopen
De waterlopen zijn essentieel voor de waterhuishouding in de stad. Vaak vanuit
de historie ontstaan als functionele waterverbinding (de vaarten) maar altijd
gerelateerd aan de ligging van Haarlem op de overgang van duinen naar polder.
Historische lange lijnen
Het netwerk van historische lange lijnen bevat oude topografische routes en
oude toegangswegen tot de stad die nu opgenomen in het stedelijk netwerk de
ontstaansgeschiedenis van de stad verbeelden. Vaak samenvallend met de
verschillende functionele lijnen door de stad zijn het die routes die door de
stadsbewoners (ook nu nog) het meest intensief worden gebruikt.
Nieuwe lange Lijnen
De nieuwe lange lijnen zijn van recentere datum. Ontworpen en gedimensioneerd op de verkeersfunctie en vaak gekoppeld aan brede groenstructuren. De nieuwe lijnen liggen veelal in transformatiegebieden en zijn daarmee zelf ook (stedenbouwkundig) aan verandering onderhevig.
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Bomenstructuur
hoofdbomenstructuur op
stadsniveau
hoofdbomenstructuur op
wijkniveau

Bomenstructuur
De hoofdbomenstructuur (vastgesteld in het Bomenbeleidsplan 2009)
versterkt de ruimtelijke samenhang van de lange lijnen in de stad. De
in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit benoemde lange lijnen vallen, op de
binnenstad na, geheel samen met de hoofdbomenstructuur. Uitgangspunt ruimtelijke kwaliteit: per structuurlijn een eigen boomsoort en
altijd als geheel ontworpen.
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BESCHERMENDE REGIE

Uitgangspunten
De beschermende regie is gericht op de gebieden die het historische ‘gezicht’ van Haarlem vormen. Het gaat om gebieden
waarvan de structuur, de architectuur en de openbare ruimte van bijzondere kwaliteit en van (cultuur)historische waarde zijn. Die
kwaliteiten zijn onderkend doordat de gebieden door het rijk zijn aangewezen tot of genomineerd als beschermd stads- of dorpsgezicht. In 1971 werd de kern van Spaarndam tot beschermd gezicht aangewezen en in 1990 de Haarlemse binnenstad inclusief
de Haarlemmerhout. Woongebieden uit de late 19de of vroeg 20ste eeuw staan op de nominatie voor aanwijzing of zijn onlangs
aangewezen: Haarlem Zuid, Haarlem Zuidwest zijn in oktober 2011 aangewezen en delen van Haarlem Noord staan op de
nominatie voor aanwijzing.
De beschermende regie is gericht op het behouden en versterken van de zichtbare relatie tussen geschiedenis, (inrichting van de)
openbare ruimte, architectuur en functie. Die herkenbaarheid maakt de stedelijke ruimte tot een prettige plek om te bezoeken en
om in te wonen. De regie is behoudend en gedetailleerd. De bij het beschermd gezicht behorende toelichting vormt de basis van
de criteria.

Gebiedstypen
Beschermende regie bevat verschillende gebiedstypen. Hieronder zijn de essenties per gebiedstype aangegeven.

Historische kernen
Ligging van de kern en loop van de hoofdstraten hangt samen met ondergrond en waterlopen. Aaneengesloten
straatwanden, bestaande uit onderling sterk verschillende individuele gebouwen, direct aan straat of dijk. Stenige
openbare ruimte met harde overgang openbaar-privé. Veel historische en monumentale gebouwen met bijzondere
detaillering.
Eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht (1870-1920)
Orthogonaal stratenpatroon op vroegere poldersloten, gesloten bouwblokken. Weinig openbare ruimte, pleinen
zijn eigenlijk restruimtes. Bebouwing in aaneengesloten gevelwanden direct in de rooilijn, bestaande uit individuele
panden of kleinere ensembles. Verticaliteit overheerst in gevelwand.
Gebieden 1920 – 1960
Ontworpen, hiërarchisch stratenpatroon waarin stedenbouw, architectuur en openbare ruimte nauw samenhangen.
Symmetrische pleinen, gespiegelde straatwanden, wooncomplexen, pleinen en poorten hebben naar één ontwerp
gebouwde gevelwanden waarin horizontaliteit overheerst. Overgang privé-openbaar is geleidelijk door erkers, voortuinen met (gemetselde) erfafscheidingen. Ambachtelijk materiaalgebruik, veel siermetselwerk.
Villagebieden
Ontworpen patroon van (gebogen) straten, pleinen, plantsoenen en water. Groen speelt de hoofdrol in het straatbeeld. Het vele groen in de openbare ruimte (straatbomen) gaat over in privétuinen, vaak met groene erfafscheidingen. Bebouwing bestaat uit vrijstaande villa’s of ensembles van herenhuizen, met duurzaam, maar divers materiaalgebruik en zorgvuldige detaillering.
Stedelijk groen
Grote stadsparken/bossen die als recreatiegebied fungeren, begraafplaatsen, sportcomplexen. Groen gebied met
daarin incidentele, solitaire bebouwing. Daarin grote diversiteit in afmeting, vorm en uitwerking. Bebouwing vaak
kleinschalig, onopvallend en sober, maar elders representatief en grootschaliger.
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CONSOLIDATIE REGIE
Uitgangspunten
De consolidatie regie richt zich op de gebieden in Haarlem waar niet zo snel iets zal veranderen aan de stedelijke structuur. Het
gaat om een schakering aan buurten uit verschillende tijdsperiodes met elk hun eigen karakteristiek. De openbare ruimte wordt
gevormd door een stelsel van woonstraten, breder en smaller maar altijd sober en doelmatig ingericht met een trottoir, parkeervakken, vaak gecombineerd met de plaatsing van bomen en een rijbaan voor fiets en auto.
De consolidatie regie is gericht op behoud van het onderscheidende karakter van de buurten en – daarbinnen - vrijheid voor individuele invullingen. Plannen en ontwikkelingen moeten zich voegen naar de stedenbouwkundige context: naar het stratenpatroon,
het bouwbloktype en de bestaande massa- en gevelopbouw. Er is vrijheid mogelijk in architectonische expressie en materialisering op pandniveau. In het algemeen geldt hier: hoe meer een plan zich voegt naar zijn context, hoe groter de vrijheid op pandniveau. Bij panden die deel uitmaken van een serie (vrijwel) identieke gebouwen kunnen ingrepen afwijken van de buurpanden,
zolang het verbouwde pand blijft passen binnen de maat- en schaalverhoudingen van de wand als geheel. In de openbare ruimte
is de opgave een samenhangende inrichting te ontwerpen, waarbij de parkeerdruk in combinatie met de behoefte aan groen en
speelruimte wordt aangepakt.
Bebouwing langs belangrijke structuurlijnen en op bijzondere plekken valt onder de bijzondere regie, en heeft in de beoordelingskaders een aantal ‘extra’ criteria gekregen die te maken hebben met de gewenste samenhang van het straatbeeld en met de
grotere maat van de openbare ruimte, waardoor de dakcontour goed zichtbaar is.

Gebiedstypen
Consolidatie regie omvat verschillende gebiedstypen. Hieronder zijn de essenties per gebiedstype aangegeven.

Eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht (1870-1920)
Orthogonaal stratenpatroon op vroegere poldersloten, gesloten bouwblokken. Weinig openbare ruimte, pleinen zijn
eigenlijk restruimtes. Bebouwing in aaneengesloten gevelwanden direct in de rooilijn, bestaande uit individuele panden of
kleinere ensembles. Verticaliteit overheerst in gevelwand.
Gebieden 1920 – 1960
Ontworpen, hiërarchisch stratenpatroon waarin stedenbouw, architectuur en openbare ruimte nauw samenhangen. Symmetrische pleinen, gespiegelde straatwanden, wooncomplexen, pleinen en poorten hebben naar één ontwerp gebouwde gevelwanden waarin horizontaliteit overheerst. Overgang privé-openbaar is geleidelijk door erkers, voortuinen met
(gemetselde) erfafscheidingen. Ambachtelijk materiaalgebruik, veel siermetselwerk.
Strokenbouw (1960-1975)
Hoofdstructuur van doorgaande wegen, daaraan gekoppeld woonstraten en –hoven, winkelpleinen en andere voorzieningen. Nauwe samenhang tussen openbare ruimte, bebouwing en groen. Stroken of haken rondom zichtbaar vanuit de
openbare ruimte, met heldere volumes en sobere en terughoudende architectuur.
Woonbebouwing na 1985
Terug naar de ‘straat’ met duidelijk onderscheid openbaar – privé. Stedenbouw, architectuur en inrichting van de openbare ruimte hangen nauw samen. Omgaan met het (historisch) specifieke van de plek. De openbare ruimte is stenig.
Bebouwing bestaat uit goed herkenbare grote gehelen. Daarvan is de vormgeving uitgesproken en zeer divers.
Divers
Stratenpatroon en bebouwing zijn weinig coherent. Meestal gaat het om een ouder gebied dat al ingrijpend is veranderd
en waaraan vaak nog wordt gewerkt.
Bedrijven/kantoorgebied
Hoofdontsluitingsweg en daarop aantakkende secundaire wegen. Weinig aandacht voor de openbare ruimte. Vooral
solitaire gebouwen, soms een clustering van volumes. Grote variatie aan kleur- en materiaalgebruik, detaillering meestal
sober en doelmatig.
Stedelijk groen
Grote stadsparken/bossen die als recreatiegebied fungeren, begraafplaatsen, sportcomplexen. Groen gebied met daarin
incidentele, solitaire bebouwing. Daarin grote diversiteit in afmeting, vorm en uitwerking. Bebouwing vaak kleinschalig,
onopvallend en sober, maar elders representatief en grootschaliger.
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TRANSFORMATIE REGIE

Uitgangspunten
De transformatie regie is bedoeld voor de (relatief jongere) stadsdelen waar de stedelijke structuur een veranderingsproces doormaakt, zoals Schalkwijk en de Waarderpolder. De ruimtelijke dynamiek is hoog. De gemeente stuurt hier door middel van gebiedsvisies waarin de bestaande en de nieuwe kwaliteiten van bebouwing en de openbare ruimte in samenhang met de bredere context,
worden verbeeld en toetsbaar gemaakt. De lange lijnen vormen in deze stadsdelen een specifieke stedenbouwkundige ontwerpopgave. Langs deze lijnen is vaak ruimte voor verdichting maar tevens ligt hier de belangrijkste kwaliteit van deze stadsdelen: een
volwassen groenstructuur van voldoende omvang.
In gebieden met transformatie regie mogen ontwikkelingen van grotere woonbuurten zich onderscheiden van hun stedenbouwkundige context. Bij strokenbouw en woonerven wordt bij grootschalige transformatie uitgegaan van behoud van bestaande groen- en
waterstructuren die een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte. Hetzelfde geldt voor bv. historische structuren en
erfgoed. Er zijn vrijheden in stratenpatroon, bouwbloktype of architectonische uitwerking. Bij transformatie is duurzaamheid (waterhuishouding, materiaalkeuze etc.) een nieuwe opgave. Ingrijpende transformatieplannen moeten integraal worden uitgewerkt in
een gebiedsvisie, die na vaststelling als beoordelingskader geldt.
Voor kleine ingrepen binnen bestaande buurten of eenheden (stroken, complexen, ensembles) blijft toetsing gericht op instandhouding van de bestaande kwaliteit. Daarvoor zijn in de beoordelingskaders criteria opgenomen.

Gebiedstypen
Transformatie regie omvat verschillende gebiedstypen. Hieronder zijn de essenties per gebiedstype

Strokenbouw (1960-1975)
Hoofdstructuur van doorgaande wegen, daaraan gekoppeld woonstraten en –hoven, winkelpleinen en andere voorzieningen. Nauwe samenhang tussen openbare ruimte, bebouwing en groen. Stroken of haken rondom zichtbaar
vanuit de openbare ruimte, met heldere volumes en sobere en terughoudende architectuur.
Woonerven (1975-1985)
Vertakte plattegrond van verkeersluwe wegen, eindigend in woonerven.
Verspringende rooilijnen en hoven leiden tot besloten karakter.
Verschillende typen woningen, vaak rijtjes of ensembles, zonder duidelijke voor- en achterkant. Bewust ontworpen
geleidelijke overgang openbaar- privé.
Woonbebouwing na 1985
Terug naar de ‘straat’ met duidelijk onderscheid openbaar – privé. Stedenbouw, architectuur en inrichting van de
openbare ruimte hangen nauw samen. Omgaan met het (historisch) specifieke van de plek. De openbare ruimte
is stenig. Bebouwing bestaat uit goed herkenbare grote gehelen. Daarvan is de vormgeving uitgesproken en zeer
divers.
Divers
Stratenpatroon en bebouwing zijn weinig coherent. Meestal gaat het om een ouder gebied dat al ingrijpend is veranderd en waaraan vaak nog wordt gewerkt.
Bedrijven/kantoorgebied
Hoofdontsluitingsweg en daarop aantakkende secundaire wegen. Weinig aandacht voor de openbare ruimte.
Vooral solitaire gebouwen, soms een clustering van volumes. Grote variatie aan kleur- en materiaalgebruik, detaillering meestal sober en doelmatig.
Stedelijk groen
Grote stadsparken/bossen die als recreatiegebied fungeren, begraafplaatsen, sportcomplexen. Groen gebied met
daarin incidentele, solitaire bebouwing. Daarin grote diversiteit in afmeting, vorm en uitwerking. Bebouwing vaak
kleinschalig, onopvallend en sober, maar elders representatief en grootschaliger.
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BIJZONDERE REGIE
Uitgangspunten
Bijzondere regie is toegekend aan de lange lijnen en de bijzondere plekken en pleinen in de stad.
De lange lijnen (routes en waterlopen) zijn gebiedsoverschrijdend. Ze hebben een gecompliceerd karakter: ze verbinden of begrenzen woonwijken en bieden oriëntatie. De historische achtergrond geeft een verklaring aan ligging en uiterlijke verschijning.
Kenmerkend is dat langs de lange lijnen een aaneenschakeling van architectonische stijlen en typologieën in samenhang met de
achterliggende buurten te herkennen is. De bebouwing aan de lange lijn onderscheidt zich daarbij nauwelijks in typologie of massa. In architectuur is de bijzondere positie vaak wel zichtbaar door volumeopbouw en rijkere detaillering. Bebouwing aan bijzondere plekken of pleinen vormt vaak een samenhangend ensemble of een gevelwand rond een open stedelijke ruimte.
Bijzondere regie voor bouwwerken uit zich door verscherpte aandacht voor de zichtbaarheid aan de lange lijn of op de bijzondere
plek, terwijl het bouwwerk tegelijkertijd een relatie houdt met de achterliggende buurt. De overgang van bebouwing naar openbare
ruimte is van groot belang, omdat de lange lijnen en bijzondere plekken en pleinen veel bezocht worden: er zijn veel ogen op
gericht. De beoordeling van bouwwerken is vanwege die zichtbaarheid gericht op de dakcontour van de gevelwand als geheel,
het beeld van de gevelwand en de wijze waarop de overgangen tussen bebouwing en het openbaar gebied worden vormgegeven. Criteria voor bijzondere regie van bouwwerken zijn opgenomen in de beoordelingskaders van de gebiedstypen.
De openbare ruimte van de bijzondere pleinen en plekken kan zich onderscheiden van zijn omgeving door materiaal, verlichting,
beplanting, objecten. De opgave is een integraal ontwerp van alle objecten, van functies tot en met bebouwing. Aandacht voor het
beheer en de aansluiting op de omgeving (bijvoorbeeld concrete materiaal overgangen) is noodzakelijk. De criteria hiervoor zijn
opgenomen bij de beoordelingskaders voor de gebiedstypen.
Voor de openbare ruimte van de lange lijnen betekent bijzondere regie dat ontwikkelingen van een klein stukje van de lijn altijd in
het grotere geheel worden bekeken. De opgave is voldoende samenhang in het lengteprofiel te creëren (door bomen, verlichting,
detaillering margestroken) zodat afwisseling in het breedte profiel mogelijk is. De beoordelingskaders voor openbare ruimte van
de structuurlijnen geven hiervoor concrete criteria.

Structuurtypen
Bijzondere regie omvat verschillende structuurtypen. Hieronder zijn de essenties per structuurtype aangegeven.

Waterlopen
De waterlopen zijn essentieel voor de waterhuishouding in de stad. Vaak vanuit de
historie ontstaan als functionele waterverbinding (de vaarten) maar altijd gerelateerd
aan de ligging van Haarlem op de overgang van duinen naar polder.
Landschappelijk groen
Waterlopen en historische wegen zijn structuurbepalend in samenhang met de ondergrond. Het gebied
heeft een groen, open karakter, met daarin boerderijen, arbeiderswoningen, forten en bunkers.
Restant van het tuinbouwgebied aan de westelijke stadsrand. Open gebied met spaarzame, vrijstaande
bebouwing: woonhuizen, kassen, schuren en enkele (restanten van) buitenplaatsen.
Historische routes
Het netwerk van historische lange lijnen bevat oude topografische routes en oude toegangswegen tot de
stad die nu opgenomen in het stedelijk netwerk de ontstaansgeschiedenis van de stad verbeelden. Vaak
samenvallend met de verschillende functionele lijnen door de stad zijn het die routes die door de stadsbewoners (ook nu nog) het meest intensief worden gebruikt.
Nieuwe routes
De nieuwe lange lijnen zijn van recentere datum. Ontworpen en gedimensioneerd op de verkeersfunctie en
vaak gekoppeld aan brede groenstructuren. De nieuwe lijnen liggen veelal in transformatiegebieden en zijn
daarmee zelf ook (stedenbouwkundig) aan verandering onderhevig.
Bijzondere plekken en pleinen
De bijzondere plekken en pleinen vormen stedelijke ruimtes die plek kunnen geven aan ontmoeting, aan
sport en spel een verblijf in zijn algemeenheid. Ze vormen ruimtelijke oriëntatiepunten in het stedelijk weefsel en zijn ook vaak functionele knooppunten in het netwerk van routes. Het samenspel tussen bebouwing
en ruimte is alles bepalend voor de uiteindelijke beleving en gebruik van de ruimte. Dit alles bij elkaar
vormt de gecompliceerde ontwerpopgave die een integrale benadering vanuit alle disciplines vergt.
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Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen (met uitzondering van de oudste stadsgrachten)
is er geen architectonische samenhang tussen de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als
samenhangend onderdeel van de achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water
gebruikt als grens tussen verschillende buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij planvorming beide
zijden in ogenschouw nemen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij de stadsgrachten is er architectonische samenhang tussen de
twee bebouwingswanden. Bij vernieuwing of verbouwing samenhang bebouwingswanden niet
doorbreken.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte, heeft de voordeur op straatniveau en wordt
niet fysiek of visueel afgesloten van zijn omgeving.
Overgang openbaar – privé is hard en duidelijk; particuliere stoepen, stroken met afwijkend
verhardingsmateriaal of dijktuintjes met erfafscheiding handhaven en/of terugbrengen.
Geveltuintjes zijn in woonstraten mogelijk, maar niet in winkelstraten.

Openbare ruimte
Ingrepen zijn afgestemd op het stenige karakter van de openbare ruimte, zijn niet trendgevoelig
en mooi-verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Binnenstad: Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie) worden integraal met het
weefsel van de binnenstad mee-ontworpen; straatmeubilair (inclusief verlichtingsarmaturen) en
materiaalgebruik identiek aan of verwant met de binnenstad. Toepassing van asfalt zoveel
mogelijk beperken.
De inrichting en het materiaalgebruik zijn eenduidig en samenhangend. Materialisering met
gebakken klinkers en hardstenen accenten (zie vloerkaart).
Wisseling in profielbreedte wordt opgevangen door rijbaan. Trottoir heeft vaste maat.
Trottoirband of andere belijning driedeling van de straat accentueert verloop rooilijn.
Hoogteverschil binnen driedeling is niet noodzakelijk.
Kades in baksteen gemetseld; bij groene oevers zijn de beschoeiingen max. 30-40 cm. en in hout
uitgevoerd.

*

*

*
*

*

Bij plaatsing losstaande objecten (inclusief reclame-uitingen) rekening houden met looplijnen en
tevens met zichtlijnen naar bijzondere gebouwen. Grootte van objecten beperken, kleurstelling
terughoudend en passend bij straatmeubilair. Geen plaatsing voor monumenten.

*

Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let
bij afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.

*

Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing of
ondergronds.

*

(Een ingreep in) de bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de gevel en de
gevelwand als geheel.
Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden bij verbouw respecteren.
Bebouwing wordt zo vormgegeven dat die bijdraagt aan een gevarieerd gevelbeeld. Nieuwbouw
kan een eigen, individueel karakter hebben, afwijkend van de buurpanden, mits van bijzondere
architectonische kwaliteit.
Gevelwanden bestaan grotendeels uit individuele panden. Bij een ingreep binnen een ensemble
van identieke panden blijft de ingreep ondergeschikt aan de karakteristiek van het geheel.
In het gevelbeeld overheerst verticaliteit.

Ruimtelijke structuur bebouwing

*

Zichtlijnen op de Grote Kerk blijven intact.

*

Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
*
herstructurering.
Ieder pand heeft een eigen, individueel karakter, afwijkend van de buurpanden, maar passend
*
binnen de gevelwand als geheel.
Pandsgewijze parcellering handhaven of aanbrengen, panden niet zichtbaar samenvoegen, met
*
uitzondering van het samenvoegen van twee hoekpanden.
Het daklandschap, vooral bestaande uit met pannen gedekte, grotendeels gesloten kappen,
handhaven.
Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand
zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.
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*
*

Consolidatie regie

*
*
*

*
*
*

Historische winkelpuien behouden en hergebruiken.
Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen binnen de dakcontour en bij de
maatverhoudingen van pand en kap. Bij ensembles een trendsetter aanwijzen/toepassen.

*

Installaties, pijpen en andere voorzieningen mogen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

*

Spaarndam: Bouwinitiatieven aan de Spaarndammerdijk reageren op de niveauverschillen in het
dijklichaam.

*

Verdiept gelegen entreepartijen waar aanwezig handhaven/terugbrengen.

•
•
•
•

*

*
*
*
*

Driedeling toepassen in gevelopbouw: basement, middendeel en gevelbeëindiging.

Binnenstad: stedenbouwkundig patroon van bebouwing in aaneengesloten gevelwanden direct in
de rooilijn handhaven. Ingrepen voegen zich naar het patroon van hogere bebouwing langs de
*
hoofdstructuren en lagere langs de lokale straten.
Binnenstad: De hoofdstructuur is de centraal gelegen Grote Markt met bijzondere gebouwen erop
*
en erlangs en tien straten die erop uitkomen. Alle ingrepen houden/maken die structuur
Spaarndam: De hoofdstructuur van Spaarndammerdijk en Kolk is dominant, deze handhaven en
herkenbaar houden. Ophoging maaiveld voor nieuwbouw/herbouw aan de Spaarndammerdijk
maximaal tot dijkhoogte, dus niet hoger.

*

Massa en vorm bebouwing

*

Terughoudend in toepassing straatmeubilair, straatmeubilair passend bij historisch karakter.

*

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de
ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn
die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de
criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen.
Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor
bestaande bouwwerken.

Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Binnenstad en Spaarndam

Duurzaam materiaal toepassen.
Felle of contrasterende kleuren zijn niet toegestaan.

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit
visueel zo dicht mogelijk.

*
*
*

Materiaalgebruik is traditioneel: passend (verschillende kleuren baksteen, wit of grijs pleisterwerk,
hout, matte rode of donkere keramische pannen of leien), duurzaam en mooi-verouderend.
*
Materialen die niet zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld
kunststof, trespa).
Bijzondere detaillering en ornamentiek bij verbouw handhaven.
*

Orde 2

Monumenten

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

*

*
*

*

*

*

*

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Orde 2

*

*

*
*

*

*

*

Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

*

*

*

*

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en
de architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.

*

*

*

Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.

*

*

*

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*

Monumenten

*

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw.
Niet alle functies passen in elk historisch pand.

*

Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.

*
Lijst Waardevol Erfgoed

In de gevel wordt dieptewerking aangebracht door middel van neggen, kozijnhout, onderdorpels,
gootlijsten etc.

Consolidatie regie

Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen
(gezamenlijk) niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande
schoorstenen blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing

Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Binnenstad en Spaarndam

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

*

Hofjes
De stedenbouwkundige en architectonische samenhang binnen het ensemble, van woningen,
bijbehorende bebouwing en de binnenhof, wordt gerespecteerd.
De bebouwing richt zich naar de binnenhof.
De entreepoort is kenmerkend voor het hof in zijn geheel.

*

*

*

*

*

*

29

Bebouwing wordt zo vormgegeven dat die bijdraagt aan een rustig gevelbeeld.

*

*

Nieuwbouw van een hofje kan een eigen, individueel karakter hebben, mits van bijzondere
architectonische kwaliteit.

*

*

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Beschermende regie

Consolidatie regie

Gevelwanden bestaan grotendeels uit een reeks panden. Bij een ingreep binnen een ensemble
van identieke panden blijft de ingreep ondergeschikt aan de karakteristiek van het geheel.

Transformatie regie

Beschermende regie

Binnenstad en Spaarndam

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen

Historische boerderijen
Bij verbouw wordt de logica van de boerderij gerespecteerd.

*

*

*

Boerderij maakt ‘front’ naar de weg toe, voorgevel is het meest opvallend vormgegeven.

*

*

*

Stal/bedrijfsgedeelte bij verbouw terughoudend vormgeven.
De architectonische logica van het oorspronkelijke pand blijft uitgangspunt in geval van splitsing.

*
*

*
*

*
*

Aan- en uitbouwen bij voorkeur alleen aan de achterzijde, zijerven open laten vanwege
doorzichten.

*

*

*

De agrarische functie blijft afleesbaar.

*

*

*

Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er
meerdere ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.
Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.
Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.

Winkelpuien

Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.

De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.

*

*

*

Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.

*

*

*

Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

*

*

*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling
van de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.

*

*

*

Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
*
omgeving.
Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden
buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
toegestaan.

*

*

*

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak

Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:

*

*

*

*

*

*

* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel
ervan.
* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.
* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of
meer geldautomaten.

Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.

Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
*
onderstaande criteria:
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd, *
of is aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
*
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.

*

*

*

*

*

*

*

*

Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.)

*

*

*

*

*

*

Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.

*

*

*

*

*

*

Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
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*

*

*

*

*

Dakkapel
Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder geval aan
eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium:
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer dan 0,5 m
onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij hoekkepers aan de
bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige rangschikking op een
horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van een plat dak. Materiaal
overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het hoofdgebouw, of in de kleur van de
dakbedekking.
Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder geval
aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium:
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer dan 0,5 m
onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij hoekkepers aan de
bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige rangschikking op een
horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van een plat dak. Materiaal
overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het hoofdgebouw, of in de kleur van de
dakbedekking.
Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.
Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.
Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel van het
dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het betreffende pand
daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij panden met een hoge en
versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past bij de
architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.

*

*

Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak
en een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.

*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

*

*

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken
met een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.

*

*

*

De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.

In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat dak: de
constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.

*

*

*

*
*

*
*

*
*

De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet. *
De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.
*

Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.

*
*

*
*

*
*

Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk aan
hellingshoek dakvlak.

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.
Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.

*

*

*
*
*

Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

*

*

*
*
*

Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.

*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken
Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.

Daglichtvoorziening in een dakvlak

*

*

*

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen hebben en een
zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn.

*

Installatie voor windenergie

*

Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.

*

*

*

Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.

*

*

Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

*
*
*

*
*

*

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.
Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.

Consolidatie regie

*

Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse interpretatie op
historische kenmerken is mogelijk.

Transformatie regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.

Beschermende regie

Beschermende regie

Binnenstad en Spaarndam

Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
*
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning. *
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter
voldoet meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.

*

*

*

Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.

*

*

*

Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.

*

*

*

Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
*
en detaillering passend zijn bij het gebouw.

*

*

Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

*

* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

*

*

*

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
*
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.
*

*

*

*

Erfafscheidingen
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

Utilitaire installaties op het dak

*

Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding
bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte
maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.

Gevelwijziging
*
*

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Bijbehorende bouwwerken
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter
voldoet meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat
betekent meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en
ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.

*
*
*
*

* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;

*

Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
*
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
*
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
*

Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de
bebouwing en het daklandschap
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is
toegestaan.

*
*
*
*

Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:

*

Dakloggia's

De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

Consolidatie regie

Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

Transformatie regie

Dakterrassen
Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
*
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
*
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Binnenstad en Spaarndam

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Zonwering, rolhek, luik of rolluik
Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.

*

*

*

Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.

*

*

*

Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.

*

*

*

Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.
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Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoeksituaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.

*

Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.
Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.
Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.
Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooiverouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.
Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

*
*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.

*

*

*

*

*

*

Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.

*

*

Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.

Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.
Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.

*
*

*
*

*
*

Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.

*

*

*

Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.
Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

*

*

*

*

*

*

*

Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.

*

*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.

*

*

Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.

*

Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.

*

*

Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.

*

Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen

Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande.

Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.

Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.

*

*

*

Woonboten

Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.

*

*

*

Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
*
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
*
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.

Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.

*

Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

*

Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
*
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
*
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
*
publiekskant.
Beeldende kunst in de openbare ruimte
Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.

Beschermende regie

Consolidatie regie

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte
Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.

Geen steen of steenachtige materialen.

Transformatie regie

Beschermende regie

Binnenstad en Spaarndam

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Openbare en semi-openbare gebouwen

De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de
functie die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een
verbijzondering in de omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.
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Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Binnenstad en Spaarndam

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door
verwaarlozing of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het
op onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van
de omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.

Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of
*
te veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
*
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.
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Binnenstad en Spaarndam

35

Kades in baksteen gemetseld; bij groene oevers zijn de beschoeiingen max. 30-40 cm. en in hout
uitgevoerd.
Terughoudend in toepassing straatmeubilair; objecten concentreren in parkeer- en bomenzone.
Bij plaatsing reclame-objecten (mupi's etc.) rekening houden met looplijnen en tevens met zichtlijnen naar
bijzondere gebouwen. Geen plaatsing voor monumenten. Grootte van objecten beperken, kleurstelling
terughoudend en passend bij straatmeubilair.
Bij plaatsing losstaande objecten (inclusief reclame-uitingen) rekening houden met looplijnen en rekening
houden met zichtlijnen naar bijzondere gebouwen. Geen plaatsing voor monumenten.
Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let bij
afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing c.q.
erfafscheiding plaatsen, of ondergronds.

Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzonder regie): de dakcontour is van grotere afstand zichtbaar.
Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen (met uitzondering van de stadsgrachten) is er geen
architectonische samenhang tussen de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als samenhangend
onderdeel van de achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water gebruikt als grens tussen
verschillende buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij planvorming beide zijden in ogenschouw nemen.
Bij de Spaarndamse weg is de bebouwingswand onderdeel van het Spaarne-profiel en is verbijzonderd ten
opzichte van de achterliggende buurt.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte, heeft de voordeur op straatniveau en wordt niet fysiek
of visueel afgesloten van zijn omgeving.

36

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

Installaties, pijpen en andere voorzieningen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.

*
*

*
*

*

*

*
*

*

Geveltuintjes zijn mogelijk.

*
*

M assa en vorm bebouwing

*

*

*

*

(Een ingreep in) de bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de gevel en de
gevelwand als geheel.
Pandsgewijze parcellering handhaven of aanbrengen, panden niet zichtbaar samenvoegen, met
uitzondering van het samenvoegen van twee hoekpanden.
Bij het hoger optrekken van een pand moet de nieuwe gevel als één geheel worden behandeld.

*

*

Driedeling toepassen in gevelopbouw: basement, middendeel en gevelbeëindiging.

*

*

*

Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden bij verbouw respecteren.
Historische winkelpuien behouden en hergebruiken.

*

Bijzondere aandacht voor vormgeving en detaillering van de overgang openbaar-privé: verdiept gelegen
entreepartijen waar aanwezig handhaven/terugbrengen.
Hoekpanden zijn verbijzonderd (afschuining, hoektorentje).

*
*

*

Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap. Bij
ensembles een trendsetter aanwijzen.

*

*

M ateriaal, kleur en detaillering bebouwing
Duurzaam materiaal toepassen.

*

*

*

*

*

*

*

*

Felle of contrasterende kleuren zijn niet toegestaan.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo dicht
mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend (rode of bruine baksteen, wit of grijs pleisterwerk, hout, rode of
donkere keramische pannen of leien), duurzaam en mooi-verouderend. Materialen die niet zichtbaar
verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Kleurgebruik vergelijkbaar met wat in de omgeving gebruikelijk is.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is afgestemd op het oorspronkelijke: rode of bruine baksteen, wit
of grijs pleisterwerk, hout, rode of donkere keramische pannen of leien.

*
*

*

*

*
*

*

*

•
•
•
•

Transformatie regie

Consolidatie regie

*

Ruimtelijke structuur bebouwing
Orthogonaal stratenpatroon handhaven, daarbinnen gesloten bouwblokken met bebouwing in
aaneengesloten gevelwanden direct in rooilijn.
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
Gevelwanden bestaan uit ensembles en individuele panden. Binnen een ensemble van identieke panden
blijft de ingreep ondergeschikt aan de karakteristiek van het ensemble als geheel.
Gevelwanden hebben een duidelijk ritme, de sterke verticaliteit van venster- en deuropeningen wordt door
horizontale banden aaneengesmeed. Ingrepen voegen zich naar dit ritme.
Daklandschap, vooral bestaande uit met pannen gedekte kappen, handhaven.

Consolidatie regie

Woonstraten worden sober en doelmatig ingericht: trottoir, parkeervakken gecombineerd met de plaatsing
van bomen en een rijbaan gecombineerd voor fiets en auto. Het oplossen van de parkeerdruk en de
behoefte aan (meer) groen en speelruimte maakt deel uit van de ontwerpopgave.
Materialisering: 30x30 tegels op trottoir, klinkers in parkeervak en rijbaan (zie vloerkaart).

Beschermende regie

Lange lijnen altijd integraal met inachtneming van gehele lengteprofiel behandelen (zie beoordelingskaders
structuurtypes).

*

Overgang openbaar – privé is hard en duidelijk; voortuinen met erfafscheidingen zijn er alleen bij
herenhuizen, deze behouden of terugbrengen.
Voortuinen bij voorkeur niet verharden, geen parkeren op het erf.

Openbare ruimte
Ingrepen in de openbare ruimte zijn afgestemd op het patroon van lange, rechte straten, zijn niet
trendgevoelig en mooi-verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Ingrepen in de openbare ruimte zijn afgestemd op het patroon van lange, rechte straten.

*

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Eerste stadsuitbreidingen
buiten de Vestinggracht (1870-1920)

*
*
*
*

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de
ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn die
criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de criteria
gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen. Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor bestaande
bouwwerken.

Orde 2

Monumenten

Lijst Waardevol Erfgoed

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een beschermde
status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of deze monumentale
aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde uitgangspunten
en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken, gevelsparingen, interieurs en
energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure 'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en
restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De gemeente
bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving, dan blijft
die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe functie dient
ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet alle functies passen in
elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de monumentale
onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de spanten worden
aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk) niet meer dan eenderde
van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen blijven gehandhaafd. Nokrichting en
dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken uitsluitend
toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw of bouwblok niet
aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden (reversibiliteit) zonder
dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.
Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en bakstenen die
vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in hetzelfde dakvlak of
gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo dicht
mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet zichtbaar
verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).

Orde 2

*

Monumenten

*

Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

Lijst Waardevol Erfgoed

In de gevel wordt dieptewerking aangebracht door middel van neggen, kozijnhout, onderdorpels, gootlijsten
etc.

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*
*

Beschermende regie

Consolidatie regie

De detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld.

Bijzondere detaillering en ornamentiek bij verbouw handhaven.

Transformatie regie

Beschermende regie

Eerste stadsuitbreidingen
buiten de Vestinggracht (1870-1920)

*

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid, formaat,
kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande metselwerk. De fysische
eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het monument
bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot bouwfysische
veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

*

*

*

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*
*

*

*

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de openbare
ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.

*
*

*
*

*
*

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.

*
*

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en dakhekwerken niet
toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet aantasten.

*

Winkelpuien
De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de onderpui is
echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het bovenliggende gevelvlak.
De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.

*

Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van de
gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet toegestaan.

*
*

*

*

*

*

*

*
*

Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:
* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de breedte van
de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest van de gevel geen
gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.
* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve van
winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
geldautomaten.

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen
Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en ritmiek
van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclame-uitingen hebben
de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.

*

37

Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de omgeving.

Consolidatie regie

*

*
*
*
*
*

Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden buiten de
lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag worden toegepast.

*
*
*

*
*
*

*

*

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaande
criteria:
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij gelijke
woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd, of is
aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waarvan
het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.).
Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een welbewust
contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die passen in
de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.
Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse interpretatie op
historische kenmerken is mogelijk.

38

Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel van het
dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het betreffende pand
daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij panden met een hoge en
versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past bij de
architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.
Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.
Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapel
Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder geval aan
eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer dan 0,5 m
onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij hoekkepers aan de
bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige rangschikking op een
horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van een plat dak.
Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het hoofdgebouw, of in de kleur van de
dakbedekking.
Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder geval
aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer dan 0,5 m
onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij hoekkepers aan de
bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige rangschikking op een
horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van een plat dak.
Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het hoofdgebouw, of in de kleur van de
dakbedekking.
Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.

Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen hebben en een
zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn.

Consolidatie regie

Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.

*

Transformatie regie

Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.

*

Beschermende regie

Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.

Transformatie regie

Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden toegestaan,
behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.

Beschermende regie

Eerste stadsuitbreidingen
buiten de Vestinggracht (1870-1920)

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

Daglichtvoorziening in een dakvlak
Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.
In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat dak: de
constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.
Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
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*
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*
*
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*

*

*
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*

*
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*

*

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.
Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.
Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk aan
hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied toegekeerd
zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de bestaande lijnen aan van
bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer deze een
volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak en een vrije
zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.

*
*
*
*

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.
Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel, en
indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of
het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk is
geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig
geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

*

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het ontwerp.

*

*

Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren aan de
beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw.

*

*

*

*

*

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken met een
hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.

*

*

*

*

*

*

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits zorgvuldig
ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.
*
Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.
De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet.
De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.
Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een regelmatige
rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.

*
*
*
*

*
*

*

De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.
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Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:
* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;
* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

*

*
*

Erfafscheidingen
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een privacyscherm
van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal
1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor
beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat uit
volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij het
betreffende project toegestaan.

Gevelwijziging
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet meestal
niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.

Utilitaire installaties op het dak
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de bebouwing en het
daklandschap.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de bebouwing
en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de bebouwing
en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is toegestaan.

Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet meestal
niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het karakter
van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de zijgevelrooilijnen;
dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het oorspronkelijke
gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en detaillering
passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat betekent meestal geen
overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte als qua
hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Dakloggia's
Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.

*

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Bijbehorende bouwwerken

* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

Dakterrassen
Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter te plaatsen
terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de zichtbaarheidsregel
aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden uitgevoerd.
Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal gemaakt.

Consolidatie regie

Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.

Transformatie regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken

Beschermende regie

Beschermende regie

Eerste stadsuitbreidingen
buiten de Vestinggracht (1870-1920)

*
*

Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij
*
het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
*
detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua
*
breedte als qua hoogte.
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Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Consolidatie regie

Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.

*

*

*

Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Transformatie regie

Beschermende regie

Eerste stadsuitbreidingen
buiten de Vestinggracht (1870-1920)

.

Woonboten

Zonwering, rolhek, luik of rolluik
Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.

*

*

*

Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.

*

*

*

Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.

*
*

*

*

*

*

*

Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande.

*
*

*
*

*
*

Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooi verouderend.
Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.

*

*

*

Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

*

*

*

*

*

*

Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan aan de
buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.
Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen openstaande weg
of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor motorvoertuigen openstaande
weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.

Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige oriëntatie
(hoeksituaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.
Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur passend bij het
straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog. Vaste overkappingen niet
toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte; meubilair in wit
of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.

Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.
Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.
Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.
Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare ruimte
(bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw (geen
monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te zijn.
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Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.
Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.
Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.
Geen steen of steenachtige materialen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke kwaliteit
versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.

Beeldende kunst in de openbare ruimte
Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en verstoort de
ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.

Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan
Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte

Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van aard.

Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.
Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.

*
*

Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit materialen met
een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers c.q. kades. *

*
*

*

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Eerste stadsuitbreidingen
buiten de Vestinggracht (1870-1920)
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*
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*
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*
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*

*

*

*

*

*

*

Openbare en semi-openbare gebouwen
Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden wat betreft
situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van hun bijzondere positie *
door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
*
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.
De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie die er
gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel wordt
afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing of van
buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of uitbreiding
architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op onevenwichtige
wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden gebruikt
die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande bebouwing in de
omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk maakt op
wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de beoordelingskaders voor
gebieds- en structuurtypes.
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Openbare ruimte
Ingrepen zijn afgestemd op het ruimtelijk karakter van de straten en lanen, zijn niet trendgevoelig en
mooi-verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
De lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie) zijn onderdeel van het totale stedenbouwkundig
ensemble en worden integraal mee-ontworpen; straatmeubilair (inclusief verlichtingsarmaturen) en
materiaalgebruik trottoirs identiek aan of verwant met het villagebied.
Inrichting met straatbomen, eventueel grasbermen en doorzichten over hoeken. Het trottoir is functioneel
gescheiden, parkeervakken zijn vaak gecombineerd met rijbaan (geen verbrede trottoirs op hoeken). Dit
geeft mogelijkheid tot doorzichten.
Materialisering trottoir per villabuurt verschillend; klinkers of afgestrooid asfalt (zie vloerkaart) op rijbaan
en gecombineerde parkeerstroken altijd klinkers.
Bij groene oevers zijn de beschoeiingen max. 30-40 cm. en in hout uitgevoerd.
Terughoudende inpassing verhoogde kruisvlakken en drempels in profielen. Handhaven ruime
kruisingen.
Terughoudend in toepassing straatmeubilair, concentreren in trottoirzones en overruimtes.
Bij plaatsing losstaande objecten (inclusief reclame-uitingen) rekening houden met looplijnen en tevens
met zichtlijnen naar bijzondere gebouwen. Geen plaatsing voor monumenten. Grootte van objecten
beperken, kleurstelling terughoudend en passend bij straatmeubilair.
Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let bij
afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing c.q.
erfafscheiding plaatsen, of ondergronds.

*

Massa en vorm bebouwing

*

(Een ingreep in) de bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de gevel, de
gevelwand als geheel en de samenhang met het stratenpatroon.
Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden bij verbouw respecteren.

*
*
*

*
*

*
*

Consolidatie regie

*
*
*
*
*
*
*

Bebouwing wordt zo vormgegeven dat die bijdraagt aan een gevarieerd gevelbeeld; nieuwbouw die geen
deel uitmaakt van een ensemble kan een uitgesproken, individuele vormgeving hebben, mits van
*
bijzondere, (architectonische) kwaliteit.
Bij nieuwbouw zijn series/herhalingen van meer dan drie panden niet toegestaan.
*
Driedeling toepassen in gevelopbouw: basement, middendeel en gevelbeëindiging.

*

*

Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap. Bij
ensembles een trendsetter aanwijzen.
Installaties, pijpen en andere voorzieningen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.
Parkeervoorzieningen: parkeren uit het zicht, bij halfverdiept max. 1,30 m boven het maaiveld en via
ventilatieroosters geen zicht in de garage.

*
*
*
*

*
*

•
•
•
•

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de
ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn
die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de
criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen.
Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor
bestaande bouwwerken.
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Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

*

Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand zichtbaar.
Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij het Spaarne is er geen architectonische samenhang tussen de twee
oevers. De bebouwing is als samenhangend onderdeel van de achterliggende buurten ontwikkeld. Het
water is de grens. Wel de zichtbaarheid vanaf de andere oever meenemen in de planvorming.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte, heeft de voordeur op straatniveau en wordt niet
fysiek of visueel afgesloten van zijn omgeving.
Overgang openbaar - privé altijd mee-ontwerpen. Hekwerken zijn onderdeel van de architectonische
ontwerpopgave.
Overgang openbaar – privé bestaat uit voortuinen met lage groene erfafscheidingen en/of transparante
sierhekken die de voor het gebiedstype belangrijke relatie tussen openbaar groen en voortuin
versterken. Deze erfafscheidingen handhaven of terugbrengen, bij nieuwbouw aanbrengen. Hoogte
hekwerk maximaal 1 m, groene afscheiding bij voorkeur ook niet hoger dan 1m.
Voortuin niet meer dan 50 % verharden, geen parkeren op het erf.

*

Ruimtelijke structuur bebouwing
Het stedenbouwkundig patroon van gebogen straten en de open ruimte van pleinen, plantsoenen en
(sier)water handhaven. Plaatsing en oriëntatie van bebouwing voegen zich daarnaar. Het zicht tussen de
panden en tussen openbare ruimte en tuinen blijft behouden.
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen (in dit gebiedstype vooral buitenplaatsrestanten)
handhaven en zichtbaar houden en als uitgangspunt nemen bij herstructurering.
Bebouwing bestaat uit individuele panden, geschakelde villa's en ensembles. Bij verbouw van een pand
dat deel is van een ensemble of geschakelde villa's blijft de ingreep ondergeschikt aan de karakteristiek
Pandsgewijze parcellering handhaven of aanbrengen, panden niet zichtbaar samenvoegen, met
uitzondering van het samenvoegen van twee hoekpanden.
Het daklandschap, vooral bestaande uit met pannen gedekte, vaak samengestelde, kappen, handhaven.

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Villagebieden

In de gevel wordt dieptewerking aangebracht door middel van neggen, kozijnhout, onderdorpels,
gootlijsten etc.
Bij tuinen aan openbaar water zijn de beschoeiingen max. 30-40 cm. en in hout uitgevoerd.

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

*
*
*
*
*

Orde 2

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo dicht
mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend (vooral rode en bruine baksteen, wit stucwerk, hout, matte,
antracietkleurige of rode keramische pannen), duurzaam en mooi-verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Bijzondere detaillering en ornamentiek bij verbouw handhaven.

Monumenten

Felle of contrasterende kleuren zijn niet toegestaan.

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een beschermde
status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of deze monumentale
aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving, dan blijft
die als nieuwe laag afleesbaar.

Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

*

*

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*
*
*

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.

*
*

*

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.

Orde 2

Consolidatie regie

Monumenten

*
*

Lijst Waardevol Erfgoed

Duurzaam materiaal toepassen.

Lijst Waardevol Erfgoed

De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing

Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Villagebieden

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria:
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.
B. de dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.).

*

*

*

*

*

*

*

*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van
*
de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
*
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:
*
* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.
* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.

* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
*
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
*
geldautomaten.

*

*

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen
Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.
Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.
Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.
Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.
Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.
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Orde 2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.
Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.

Consolidatie regie

Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
omgeving.
Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden
buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

Transformatie regie

Winkelpuien
De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.

Monumenten

*

Beschermende regie

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

Lijst Waardevol Erfgoed

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Villagebieden

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapel
Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaande criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.
Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.
Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.
Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.
Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn.

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.
Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.
Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken

*
*
*
*

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.

*

*

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.
Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

*
*

*

Installatie voor windenergie

Daglichtvoorziening in een dakvlak
Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.

Beschermende regie

Consolidatie regie

*
*

Consolidatie regie

Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.

*

Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak en
een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.

Transformatie regie

Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in
ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

Transformatie regie

Beschermende regie

Villagebieden

*
*

*
*

*
*

*

*

*

Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken met
een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.
Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.
De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet
De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.

45

*

*

*

*

*

*

*

Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
*
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat betekent *
meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.
*

*

*

*

*

Dakterrassen
Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

*
*

*
*

*
*
*

Dakloggia's
Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;

*

*

* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

*

*

* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

*

Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
*
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.
*
Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.

*

*

*

*

*

*

*

*

Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat
uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.

Gevelwijziging

Bijbehorende bouwwerken
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*

Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:

*

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter
voldoet meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.

*

Erfafscheidingen

Utilitaire installaties op het dak
Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de bebouwing
en het daklandschap.
Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is
toegestaan.

Consolidatie regie

Beschermende regie

*

Transformatie regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.

Beschermende regie

Villagebieden

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.

*

*

*

Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.

*

*

*

Zonwering, rolhek, luik of rolluik

*

*

Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen

*

*

*

*

*

*

Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.

Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.

Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande.

*

*

*

*

*

*

Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooiverouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.

*

*

*

Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte
Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.
Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.
Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoeksituaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.
Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.

*

Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.

*

Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Openbare en semi-openbare gebouwen
*

*

*

*

*

*

Beeldende kunst in de openbare ruimte
Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.

Consolidatie regie

*

Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.

Transformatie regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.

Beschermende regie

Beschermende regie

Villagebieden

Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.

*

*

*

*

*

*

Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.

*

*

*

De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.

*

*

*

Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.

*

*

*

Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.

*

*

*

Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.

*

*

*

Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.
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Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Villagebieden

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel wordt
afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing of
van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of uitbreiding
architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op onevenwichtige
wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk maakt
op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de beoordelingskaders
voor gebieds- en structuurtypes.
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Villagebieden
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Bij plaatsing objecten (inclusief reclame-uitingen) rekening houden met looplijnen en tevens met
zichtlijnen naar bijzondere gebouwen. Geen plaatsing voor monumenten. Grootte van objecten
beperken, kleurstelling terughoudend en passend bij straatmeubilair.
Bij plaatsing losstaande objecten (inclusief reclame-uitingen) rekening houden met looplijnen en
met zichtlijnen naar bijzondere gebouwen. Geen plaatsing voor monumenten.
Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let
bij afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing c.q.
erfafscheiding plaatsen, of ondergronds.

*

Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand
zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen (met uitzondering van de stadsgrachten) is er
geen architectonische samenhang tussen de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als
samenhangend onderdeel van de achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water
gebruikt als grens tussen verschillende buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij planvorming beide
zijden in ogenschouw nemen.

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bij de Spaarndamse weg is de bebouwingswand onderdeel van het Spaarne-profiel en is
verbijzonderd ten opzichte van de achterliggende buurt.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van
zijn omgeving.
Overgang openbaar – privé bestaat uit voortuinen met gemetselde of groene erfafscheidingen die
de voor het gebiedstype belangrijke relatie tussen openbaar groen en voortuin versterken. Deze
erfafscheidingen handhaven of terugbrengen, bij nieuwbouw aanbrengen. Hoogte hekwerk
maximaal 1 m, groene afscheiding bij voorkeur ook niet hoger dan 1m.
Wanneer bijgebouwen aan de straat deel uitmaken van het oorspronkelijke ontwerp: deze
handhaven of terugbrengen.
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*

Transformatie regie

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

Massa en vorm bebouwing

*

(Een ingreep in) de bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de gevel en de
gevelwand als geheel.
Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden bij verbouw respecteren.

*

Een architectonische vorm die reageert op het stedenbouwkundig ontwerp (bv. bijzondere hoek of
hoekpand met twee voorgevels) handhaven.
Binnen een samenhangend complex blijft de ingreep ondergeschikt aan het karakter van het

*
*

Driedeling toepassen in gevelopbouw: basement, middendeel en gevelbeëindiging, de
vormgeving ervan kan verschillen per architectonische eenheid of complex.
Bijzondere aandacht voor vormgeving en detaillering van de overgang openbaar-privé:
gemetselde of groene erfafscheidingen en in- en uitspringende delen van de gevel (erkers,
balkons) handhaven of terugbrengen.
Bij verbouw en nieuwbouw blijven in- en uitspringende delen van de gevel (erker, balkon)
ondergeschikt aan de hoofdmassa.

Ruimtelijke structuur bebouwing
Ontworpen stratenpatroon met hiërarchische structuur handhaven, daarbinnen complexmatige
bebouwing in gesloten bouwblokken, hoogte daarvan afgestemd op de hiërarchie.
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
Nauwe samenhang openbare ruimte (openbare binnengebieden, halfopen hoven), stedenbouw en
architectuur handhaven/herstellen/aanbrengen.
Individuele bouwinitiatieven mogen de - horizontaal gelede - gevelwand van de architectonische
eenheid of het complex als geheel niet verstoren.
Symmetrie, gespiegelde gevelwanden en poortgebouwen respecteren.

Consolidatie regie

Stedenbouwkundige hoekaccenten (op hoek tussen lagere en hogere hiërarchie)
handhaven/aanbrengen.
Het daklandschap, bestaande uit platte daken en met pannen gedekte kappen, handhaven.

Openbare ruimte
Ingrepen in de openbare ruimte zijn afgestemd op het ontworpen stedenbouwkundig patroon van
(symmetrie)assen, gebogen en geknikte straten, radiaalstraten, diagonalen en al dan niet
besloten pleinen; zijn niet trendgevoelig en mooi-verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van
details schaal 1:10.
Ingrepen in de openbare ruimte zijn afgestemd op het ontworpen stedenbouwkundig patroon van
(symmetrie)assen, gebogen en geknikte straten, radiaalstraten, diagonalen en al dan niet
besloten pleinen.
Lange lijnen altijd integraal met inachtneming van gehele lengteprofiel behandelen (zie
beoordelingskaders structuurtypes).
De plaatsing van bouwwerken en objecten in de openbare ruimte verstoort de bestaande
symmetrie-assen, de zichtlijnen en de samenhang tussen openbare ruimte en bebouwing, niet.
Woonstraten worden sober en doelmatig ingericht: trottoir, parkeervakken en een rijbaan
gecombineerd voor fiets en auto. Bomen bij voldoende ruimte geplaatst in trottoir. Gebruik van
30x30 tegels op trottoir, klinkers in parkeervak en rijbaan.
Bij plantsoenen, hofjes, poorten etc. samenhang met de buurt door materiaalgebruik. Inrichting
passend bij vormgevingskarakteristieken uit buurt: eenvoudig van vorm met bijzondere details.
Kades in baksteen gemetseld; bij groene oevers zijn de beschoeiingen max. 30-40 cm. en in hout
uitgevoerd.
Terughoudend in toepassing straatmeubilair, objecten concentreren in parkeer- en bomenzone.

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Stadsuitbreidingen 1920-1960

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

•
•
•
•

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm.
Als de ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor
bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente
de criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen. Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden
de criteria voor bestaande bouwwerken.

*

Felle of contrasterende kleuren zijn niet toegestaan.

*
*
*
*

Kleurgebruik vergelijkbaar met wat in de omgeving gebruikelijk is.

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

*

*

*
*

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.

*

Orde 2

Bestaand, ambachtelijk materiaalgebruik, bijzondere detaillering en ornamentiek bij verbouw
handhaven.
In dit gebiedstype zijn de kozijnen bepalend voor het straatbeeld. In de gevel wordt dieptewerking
aangebracht door toepassing van neggen, kozijnhout, onderdorpels, gootlijsten etc.

Monumenten

Detaillering ondersteunt de horizontaliteit van het gevelbeeld.

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend (rode of bruine baksteen, wit of grijs pleisterwerk, hout,
rode of donkere keramische pannen of leien), duurzaam en mooi-verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is afgestemd op het oorspronkelijke.

*

Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.
Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.
Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.
Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.

*

*
*

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.

Consolidatie regie

Orde 2

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing
Duurzaam materiaal toepassen.

Monumenten

*

Transformatie regie

Consolidatie regie

Beschermende regie
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap. Bij
*
ensembles een trendsetter aanwijzen.
Installaties, pijpen en andere voorzieningen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.
*

Transformatie regie

Beschermende regie

Stadsuitbreidingen 1920-1960
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*

*
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*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
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*

*
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Beschermende regie
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
*
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
*
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.
*

Consolidatie regie

Historische boerderijen

Orde 2

Monumenten

*

Transformatie regie

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

Lijst Waardevol Erfgoed

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Stadsuitbreidingen 1920-1960

*

*

*

*

*

*

*

*

Bij verbouw wordt de logica van de boerderij gerespecteerd.

*

*

*

Boerderij maakt ‘front’ naar de weg toe, voorgevel is het meest opvallend vormgegeven.

*

*

*

Stal/bedrijfsgedeelte bij verbouw terughoudend vormgeven.

*

*

*

*

*

*

Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.

*

*

*

*

Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.

*

*

*

*

*

*

Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

De architectonische logica van het oorspronkelijke pand blijft uitgangspunt in geval van splitsing.
Aan- en uitbouwen bij voorkeur alleen aan de achterzijde, zijerven open laten vanwege
doorzichten.
De agrarische functie blijft afleesbaar.

Winkelpuien
De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.
Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van
*
de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
*
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:
*
* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.
* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.

*

* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
*
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
*
geldautomaten.

*

*

*

*

*

*

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen
Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
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*

*

*

*

*

*

Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.

Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
omgeving.
Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden
buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

*
*

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria:
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.).
Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.

*

Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.

*

*

*

*

*

*

*

*

Daglichtvoorziening in een dakvlak
Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.

Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.
Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in
ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaande criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.
Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.
*
Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.
*

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Dakkapel

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.

Beschermende regie

Stadsuitbreidingen 1920-1960

In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.

*

*

*

Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

*

*

*

De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.

*

*

*

Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.

*

*

*

*

*

*

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking

*

*

Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak
en een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.

*
*

*
*

*

*

*

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

*

*

*

Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.

*

*

*

Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.

*

*

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.

*

*

*
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*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet.

*
*

*
*

*
*

De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken
met een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.
Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.

Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.

Dakterrassen
Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

Dakloggia's
Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

Utilitaire installaties op het dak
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de bebouwing
*
en het daklandschap.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is toegestaan.

*
*

*
*

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Bijbehorende bouwwerken
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat betekent
meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.
Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:
* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;
* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.
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Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

Beschermende regie

Stadsuitbreidingen 1920-1960

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Erfafscheidingen
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat
uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gevelwijziging
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.
Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.
Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.
Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.
Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte
Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.
Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.
Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoeksituaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.
Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.
Beeldende kunst in de openbare ruimte
Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.
Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.

Zonwering, rolhek, luik of rolluik

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Beschermende regie

Stadsuitbreidingen 1920-1960

Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.
Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.
Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.
Woonboten
Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.
Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.
Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.
Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.
Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan

* * *
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

* * *
* * *

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
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Geen steen of steenachtige materialen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.
Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.
Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande
Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooiverouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.
Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.
Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.
Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Openbare en semi-openbare gebouwen
Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
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Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.
De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

Consolidatie regie

Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.

*
*
*
*
*
*
*

Transformatie regie

Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.

*
*
*
*
*
*
*

Beschermende regie

Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.

Consolidatie regie

Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.

Transformatie regie

Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.

Beschermende regie

Stadsuitbreidingen 1920-1960
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*
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*
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*
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*

*

Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing
of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op
onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.

Stadsuitbreidingen 1920-1960
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*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Massa en vorm bebouwing

*

(Een ingreep in) de bestaande bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de
gevel en de gevelwand als geheel. Binnen een bestaand samenhangend complex blijft de ingreep
ondergeschikt aan het karakter van het geheel.
Toevoegen van nieuwe bouwtypologieën is mogelijk mits passend binnen de hoofdstructuur.

*

*

*

*

*

*

Een (nieuw) bouwvolume heeft een heldere hoofdvorm.

*

*
*

*

*

Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de maatverhoudingen van een complex.
Bij ensembles een trendsetter aanwijzen.

*

*

*
*
*

*
*

Toevoegen van nieuwe bouwtypologieën is mogelijk.

Ruimtelijke structuur bebouwing

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing

Bij aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur wordt een gebiedsvisie vastgesteld, die als
nieuw beoordelingskader geldt en die wordt toegevoegd aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als er
geen gebiedsvisie is vastgesteld gelden onderstaande criteria.
Hoofdstructuur van doorgaande wegen met daaraan gekoppeld woonstraten en- hoven,
winkelpleinen, verweven met groen-, water- en wegenstructuur en bebouwing, is leidend bij
ontwikkelingen binnen de bestaande wijken.
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
Bebouwing vormt een compositie met afgewogen maat- en schaal-, en hoog- en
laagverhoudingen. Ingrepen mogen deze compositie niet verstoren.
Samenhang openbare ruimte (openbare binnengebieden, halfopen hoven), stedenbouw en
architectuur handhaven/herstellen/aanbrengen.
Bij vervanging van hele complexen kan de ruimtelijke structuur van de bebouwing veranderen.

Duurzaam materiaal toepassen.

Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand
zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.

Consolidatie regie

Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen (met uitzondering van de stadsgrachten) is er
geen architectonische samenhang tussen de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als
samenhangend onderdeel van de achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water
gebruikt als grens tussen verschillende buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij planvorming beide
zijden in ogenschouw nemen.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van
zijn omgeving. De plint reageert functioneel en visueel op het maaiveld.
De overgang openbaar en privé moet helder gedefinieerd zijn. Bij toepassing van hekwerken, deze
altijd mee-ontwerpen.

Openbare ruimte
Bij aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur wordt een gebiedsvisie vastgesteld, die als
nieuw beoordelingskader geldt en die wordt toegevoegd aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als er
geen gebiedsvisie is vastgesteld gelden onderstaande criteria.
Ingrepen in de openbare ruimte zijn afgestemd op het bestaande patroon van doorgaande wegen,
verweven met groen-, water- en wegenstructuur en bebouwing.
Lange lijnen altijd integraal met inachtneming van gehele lengteprofiel behandelen (zie
beoordelingskaders structuurtypes).
Woonstraten worden sober en doelmatig ingericht: trottoir, parkeervakken gecombineerd met de
plaatsing van bomen en een rijbaan gecombineerd voor fiets en auto. Gebruik van 30x30 tegels
op trottoir, klinkers in parkeervak en rijbaan.
Materiaalgebruik als bestaand. Nieuw materiaalgebruik afstemmen op de geldende materialen
voor het betreffende gebied (op basis van gebiedsvisie).
Terughoudend in toepassing straatmeubilair, objecten concentreren op stedenbouwkundige
overruimtes danwel parkeerzones. Let op zicht- en looplijnen. Geen plaatsing voor monumenten.
Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let
bij afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing c.q.
erfafscheiding plaatsen, of ondergronds.

Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Strokenbouw (1960 - ca. 1975)

Kleurgebruik vergelijkbaar met wat in de omgeving gebruikelijk is.

*

Bij verbouw de bestaande terughoudendheid in materiaal- en kleurgebruik respecteren.

*
*

*

*
*
*
*

*

•
•
•
•

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de
ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn
die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de
criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen.
Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor
bestaande bouwwerken.
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Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.
Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

Orde 2

Monumenten

Lijst Waardevol Erfgoed

Consolidatie regie

Transformatie regie

*

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.

*

*

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.
Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria

*
*

Beschermende regie

Orde 2

Monumenten

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

Lijst Waardevol Erfgoed

Strokenbouw (1960 - ca. 1975)

*

*

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet

*

Winkelpuien
De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.

*

*

*

Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

*

*

*

*

*

*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling
van de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:

*

*

*

* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.

*

*

*

*

*

*

* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.
* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of
meer geldautomaten.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.
Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
omgeving.
Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden
buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.
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Consolidatie regie

*

Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaande criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

*

*

Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in
ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaande criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeenten; bij meer dan één dakkapel
regelmatige rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm
voorzien van een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

*

*

Dakkapel
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria:
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.)

Consolidatie regie

Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.

Transformatie regie

Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.

Beschermende regie

Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.

*

Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen
Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.

*

Transformatie regie

Beschermende regie

Strokenbouw (1960 - ca. 1975)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.

*

*

*

Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.

*

*

*

Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.

*

*

*

*

Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn.

*

*

*
*

*
*

*
*

Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.

*

*

*

In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Daglichtvoorziening in een dakvlak

*

*

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte

*

*

*

De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.
De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.

*

*

*

De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.

Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.

*

*

*

*

*

*

Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.

Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak en
een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.
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Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.
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Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
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Utilitaire installaties op het dak

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken met
*
een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.
*
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.

Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken
Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.

*
*
*

Dakloggia's

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

*
*
*

Dakterrassen

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.
Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

Consolidatie regie

*

Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

Transformatie regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.

Beschermende regie

Beschermende regie

Strokenbouw (1960 - ca. 1975)

*
*

Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de
bebouwing en het daklandschap
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is

*

*
*
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*
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Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
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*
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*
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*

*

*

Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.

*

*

*

Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.

*

*

*

*

*

*

* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

Erfafscheidingen

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gevelwijziging
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
*
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.
*
Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.

Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.

Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.

* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;

Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat
uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.

*

Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.
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Kleine bouwwerken in de openbare ruimte

Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoekstiuaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.
Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.

Beeldende kunst in de openbare ruimte
Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
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*

Zonwering, rolhek, luik of rolluik

Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

*

Consolidatie regie

Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat betekent
meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.

Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.

Transformatie regie

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Bijbehorende bouwwerken

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Strokenbouw (1960 - ca. 1975)

Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.

*
*
*
*

Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.
Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.
Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.
Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan
Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.
Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.
Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.
Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.
Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.
Geen steen of steenachtige materialen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.
Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.
Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande
Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooiverouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.
Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.
Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.
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Openbare en semi-openbare gebouwen
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Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.
De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

*

*

*

*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.

Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.

Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

Woonboten
Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.

Beschermende regie

*
*
*
*

Consolidatie regie

Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.

*
*
*
*

Transformatie regie

Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.

Consolidatie regie

Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.

Transformatie regie

Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.

Beschermende regie

Strokenbouw (1960 - ca. 1975)
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Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing
of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op
onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.
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*

Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van
zijn omgeving.
Erfafscheidingen van tuinen grenzend aan openbaar gebied zoveel mogelijk vergelijkbaar per erf
of straat.

*
*

*

(Een ingreep in) de bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de gevelwand
als geheel.
Toevoegen van nieuwe bouwtypologieën is mogelijk mits passend binnen de hoofdstructuur.

*
*

*
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*

*
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Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de maatverhoudingen van een complex.
Bij ensembles een trendsetter aanwijzen.
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*

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing
Duurzaam materiaal toepassen.
Kleurgebruik vergelijkbaar met wat in de omgeving gebruikelijk is.
Individualisering is toegestaan: detaillering, kleur en materiaal mogen per pand verschillen, mits de
samenhang in het complex herkenbaar blijft.

*
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*
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Bij vervanging van hele complexen kan de ruimtelijke structuur van de bebouwing veranderen.

•
•
•
•

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de
ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn
die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de
criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen.
Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor
bestaande bouwwerken.
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*

*

Toevoegen van nieuwe bouwtypologieën is mogelijk.

*

Toekomstige stadstraten krijgen een multifunctionele plint op de begane grond.
Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand
zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.

*

Massa en vorm bebouwing

Ruimtelijke structuur bebouwing
Bij aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur wordt een gebiedsvisie vastgesteld, die als
nieuw beoordelingskader geldt en die wordt toegevoegd aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als er
geen gebiedsvisie is vastgesteld gelden onderstaande criteria.
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
De prominente groen- en waterstructuur zoals nu aanwezig, als uitgangspunt nemen voor nieuwe
ontwikkelingen.
Samenhang tussen de groene openbare ruimte en architectuur handhaven/aanbrengen.

Consolidatie regie

*

Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen (met uitzondering van de stadsgrachten) is er
geen architectonische samenhang tussen de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als
samenhangend onderdeel van de achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water
gebruikt als grens tussen verschillende buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij planvorming beide
zijden in ogenschouw nemen.

Openbare ruimte
Bij aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur wordt een gebiedsvisie vastgesteld, die als
nieuw beoordelingskader geldt en die wordt toegevoegd aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als er
geen gebiedsvisie is vastgesteld gelden onderstaande criteria.
Ingrepen in de openbare ruimte zijn afgestemd op de verwevenheid van straten, parkeren en
groen.
Lange lijnen altijd integraal met inachtneming van gehele lengteprofiel behandelen (zie
beoordelingskaders structuurtypes).
Materiaalgebruik als bestaand. Nieuw materiaalgebruik afstemmen op de geldende materialen
voor het betreffende gebied (op basis van gebiedsvisie).
Achterkantsituaties zoals achtertuinen met hoge schuttingen direct aan de straat voorkomen of
structureel oplossen door toepassen andere typologieën.
Achterkantsituaties zoals achtertuinen met hoge schuttingen direct aan de straat camoufleren door
samenhangende groenstructuren met vooral op plinthoogte voldoende groendekking.
Terughoudend in toepassing straatmeubilair, objecten concentreren in de verblijfsplekken. Let op
zicht- en looplijnen.
Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let
bij afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten ofwel opnemen in bebouwing of tegen bebouwing
c.q. erfafscheiding; ofwel met (groene) afscheiding bij parkeerplaats, of ondergronds.

Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Woonerven (ca. 1975 - 1985)

Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

*

*

*

*

*

*

*

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.

*

*

*

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.

*

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

*

De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.

Orde 2

Monumenten

*

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Consolidatie regie

Transformatie regie

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.

Beschermende regie

Orde 2

Monumenten

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

Lijst Waardevol Erfgoed

Woonerven (ca. 1975 - 1985)

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Winkelpuien

*

Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.
Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van
*
de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
*
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:
*
* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.

*

*

* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.

* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
*
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
*
geldautomaten.
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Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen
Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er
meerdere ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.
Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.

*
*

Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.

*

*

*

Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.

*

*

*

*

*

*

*

*

Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
omgeving.
Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden
buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
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*

*

*

*

*

*

Consolidatie regie

Transformatie regie

Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.

*

*

*

Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.

*

*

*

Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

*

*

Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in
ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

Dakkapel

Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.
Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria.
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.).

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Woonerven (ca. 1975 - 1985)

Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.

*

*

*

Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.

*

*

*

Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn.

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Daglichtvoorziening in een dakvlak
Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.
In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.

*

*

*

*

Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.

*

*

*

*

*

*

Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen)
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak en
een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

*

*

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken met
*
een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.
*
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.
Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.

De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.
Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.
Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair (waaronder parasols) niet vanaf de openbare weg kunnen worden
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

Dakloggia's
Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

*

*
*

Utilitaire installaties op het dak

*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken
Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.

*
*
*

Dakterrassen

*

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.
Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

*
*
*

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.
De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet.

De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

Beschermende regie

Woonerven (ca. 1975 - 1985)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de
bebouwing en het daklandschap.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is

*

*
*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;
* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

Erfafscheidingen
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding
bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.

Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.

Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.
Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.

Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.
Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoekstiuaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.

*

*

*

*

*

*

Beeldende kunst in de openbare ruimte

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.
Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.

*

*

*

Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.
Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.
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Kleine bouwwerken in de openbare ruimte
Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.

Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.

Gevelwijziging
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter
voldoet meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.

Consolidatie regie

Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.

Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

*

Zonwering, rolhek, luik of rolluik

Bijbehorende bouwwerken
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter
voldoet meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat
betekent meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.

Transformatie regie

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Woonerven (ca. 1975 - 1985)

*

*

*

*

Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.
Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.
Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.
Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan
Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.
Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.
Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.
Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.
Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.
Geen steen of steenachtige materialen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.
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Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.
Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande
Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooi
verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.

*

Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
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Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.
Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.
Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Openbare en semi-openbare gebouwen

Woonboten
Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.

Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.

Beschermende regie

Woonerven (ca. 1975 - 1985)

*
*

Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.
De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing
of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op
onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.
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Lange lijnen altijd integraal met inachtneming van gehele lengteprofiel behandelen (zie
beoordelingskaders structuurtypes).
Woonstraten worden sober en doelmatig ingericht: trottoir, parkeervakken gecombineerd met de
plaatsing van bomen en een rijbaan gecombineerd voor fiets en auto. Gebruik van 30x30 tegels
op trottoir, klinkers in parkeervak en rijbaan.
Materiaalgebruik als bestaand. Nieuw materiaalgebruik integraal voor het betreffende gebied.
Nauwe samenhang tussen bebouwing en openbare ruimte in inrichting en materiaalgebruik
handhaven.
Terughoudend in toepassing straatmeubilair, objecten concentreren op stedenbouwkundige
overruimtes. Let op zicht- en looplijnen.
De overgang openbaar - privé is ontworpen en helder gedefinieerd. Ontworpen erfafscheidingen
en overgangen privé-openbaar (zitelementen e.d.) handhaven / terugbrengen / aanbrengen.
Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let
bij afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing c.q.
erfafscheiding plaatsen, of ondergronds.

Consolidatie regie

Massa en vorm bebouwing

Openbare ruimte
Ingrepen zijn afgestemd op de aanwezige inrichtingsprincipes

(Een ingreep in) de bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de gevel en de
gevelwand als geheel.
Binnen een samenhangend complex blijft de ingreep ondergeschikt aan het karakter van het
geheel.
Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap. Bij
ensembles een trendsetter aanwijzen.

*
*
*

*
*
*

*

Installaties, pijpen en andere voorzieningen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.

*

*

Parkeervoorzieningen: parkeren uit het zicht, bij halfverdiept max. 1,30 m boven het maaiveld en
via ventilatieroosters geen zicht in de garage.

*

*

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing
Duurzaam materiaal toepassen.

*

Kleurgebruik vergelijk baar met wat in de omgeving gebruikelijk is.

*

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is afgestemd op het oorspronkelijke: verschillende kleuren
baksteen, natuursteen, hout en beton.
Aanpassingen aan detaillering, kleur en materiaal per architectonische eenheid op identieke wijze
uitvoeren.

*

*
*
*
*

Ruimtelijke structuur bebouwing
Hoofdstructuur van doorgaande wegen met daaraan gekoppeld woonstraten en - hoven,
winkelpleinen en duidelijke oriëntatiepunten handhaven.
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
Bestaande nauwe samenhang tussen openbare ruimte en architectuur handhaven.
Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand
zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen is er geen architectonische samenhang tussen
de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als samenhangend onderdeel van de
achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water gebruikt als grens tussen verschillende
buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij planvorming beide zijden in ogenschouw nemen.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van
zijn omgeving.
Bijzondere aandacht voor de vormgeving van de overgang openbaar-privé: gemetselde
erfafscheidingen, bijzondere entreepartijen etc. behouden
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•
•
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•

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de
ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn
die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de
criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen.
Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor
bestaande bouwwerken.

Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Woonbebouwing na 1985

Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

*

*

*

*

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.

*

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.

*

*

*

*

*

*

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

*

De stedenbouwkundige en architectonische samenhang binnen het ensemble, van woningen,
bijbehorende bebouwing en de binnenhof, wordt gerespecteerd.
De bebouwing richt zich naar de binnenhof.

Orde 2

Monumenten

*

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Consolidatie regie

Transformatie regie

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.

Beschermende regie

Orde 2

Monumenten

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

Lijst Waardevol Erfgoed

Woonbebouwing na 1985
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Hofjes

*

De entreepoort is kenmerkend voor het hof in zijn geheel.

*

*

*

Nieuwbouw van een hofje kan een eigen, individueel karakter hebben, mits van bijzondere
architectonische kwaliteit.
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Winkelpuien
De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.

*
*

Gevelwanden bestaan grotendeels uit een reeks panden. Bij een ingreep binnen een ensemble
van identieke panden blijft de ingreep ondergeschikt aan de karakteristiek van het geheel.
Bebouwing wordt zo vormgegeven dat die bijdraagt aan een rustig gevelbeeld.

*

Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van
*
de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
*
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:
*
* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.

*
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*

*

* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
*
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
*
geldautomaten.

*

*

*

*

*

*

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen
Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.
Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.
Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.
Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.
Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.
Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
omgeving.
Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden
buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.
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Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder geval
aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

*

*

Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.
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Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.
Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.

Dakkapel

Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria.
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in het zelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.).

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.

Beschermende regie

Woonbebouwing na 1985
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*

*

*

Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.
Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.
Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.
Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.
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In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.
Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

*
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Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.
Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak en
een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.
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Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.
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De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet.

*

*

*

Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.
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De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.
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Dakterrassen

*

*

*

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
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Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

Dakloggia's

*

*

*

*

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.

De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.
Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken
met een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.

*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken

Daglichtvoorziening in een dakvlak
Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn.

Beschermende regie

Woonbebouwing na 1985

*

*

Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

*

*

*
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Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.

Bijbehorende bouwwerken

Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
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*

Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.
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Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:
* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;
* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.
Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Erfafscheidingen
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat
uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.
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Gevelwijziging
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
*
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.
*
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Zonwering, rolhek, luik of rolluik

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat betekent
meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.

Consolidatie regie

*

Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.

Transformatie regie

Utilitaire installaties op het dak
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de bebouwing
*
en het daklandschap
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is toegestaan.

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Woonbebouwing na 1985

Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte
Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.
Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.
Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoekstiuaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.
Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.

Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.
Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.
Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.
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Woonboten
Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.
Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.
Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.
Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.
Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan
Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.
Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.
Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.
Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.
Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.
Geen steen of steenachtige materialen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.
Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande
Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooi
verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.
Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.
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Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
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Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.

*

Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.

*

Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

Consolidatie regie

Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.

Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.

Transformatie regie

Beeldende kunst in de openbare ruimte
Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Woonbebouwing na 1985

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Openbare en semi-openbare gebouwen
Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.
De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
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Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
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Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.
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Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing
of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op
onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.
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Openbare ruimte

Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand
zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen (met uitzondering van de stadsgrachten) is er
geen architectonische samenhang tussen de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als
samenhangend onderdeel van de achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water
gebruikt als grens tussen verschillende buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij planvorming beide
zijden in ogenschouw nemen.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van
zijn omgeving.
Overgang openbaar - privé wordt ontworpen en helder gedefinieerd.

Consolidatie regie

Transformatie regie

*

Massa en vorm bebouwing
Toevoegen van nieuwe bouwtypologieën is mogelijk mits passend binnen de hoofdstructuur.

*

Toevoegen van nieuwe bouwtypologieën is mogelijk.

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

Entreegebieden leveren een positieve bijdrage aan het openbaar gebied.

Samenhangend kleurschema per gebouw, niet teveel verschillende kleuren. Felle of
contrasterende kleuren zijn niet toegestaan.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik ondersteunen de architectuur van het pand.

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing
Duurzaam materiaal toepassen.

*
*

*

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)

•
•
•
•

*

*

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de
ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn
die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de
criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen.
Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor
bestaande bouwwerken.
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Orde 2

*

Ruimtelijke structuur bebouwing
Bij aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur wordt een gebiedsvisie vastgesteld, die als
nieuw beoordelingskader geldt en die wordt toegevoegd aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als er
geen gebiedsvisie is vastgesteld gelden onderstaande criteria.
Samenhang tussen openbare ruimte en architectuur herstellen/aanbrengen.

*

Monumenten

Materiaalgebruik als bestaand. Nieuw materiaalgebruik integraal voor het betreffende gebied (op
basis van gebiedsvisie).
Terughoudend in toepassing straatmeubilair, objecten concentreren op stedenbouwkundige
overruimtes. Let op zicht- en looplijnen.
Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let
bij afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing c.q.
erfafscheiding plaatsen, of ondergronds.

*

Windmolens vervullen een functie als landmark en versterken de ruimtelijke kwaliteit van de
locatie.
Windmolens hebben een afstand van 25 m tot bedrijfswoningen.

Lijst Waardevol Erfgoed

Bij aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur wordt een gebiedsvisie vastgesteld, die als
nieuw beoordelingskader geldt en die wordt toegevoegd aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als er
geen gebiedsvisie is vastgesteld gelden onderstaande criteria.
Sober en doelmatig ingericht: trottoir, parkeervakken gecombineerd met de plaatsing van bomen
en een rijbaan voor fiets en auto.
Lange lijnen altijd integraal met inachtneming van gehele lengteprofiel behandelen (zie
beoordelingskaders structuurtypes).
Samenhang in inrichting en materiaalgebruik.

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Diverse bebouwing

Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

*

*

*

*

*

*

*

*

Orde 2

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.

Monumenten

Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Orde 2

Monumenten
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.

Lijst Waardevol Erfgoed

Diverse bebouwing

*

*

*

*

*

*

*

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

*

Hofjes

*

*

De stedenbouwkundige en architectonische samenhang binnen het ensemble, van woningen,
bijbehorende bebouwing en de binnenhof, wordt gerespecteerd.
De bebouwing richt zich naar de binnenhof.

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van
*
de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.

*

*

De entreepoort is kenmerkend voor het hof in zijn geheel.
Gevelwanden bestaan grotendeels uit een reeks panden. Bij een ingreep binnen een ensemble
van identieke panden blijft de ingreep ondergeschikt aan de karakteristiek van het geheel.
Bebouwing wordt zo vormgegeven dat die bijdraagt aan een rustig gevelbeeld.

*

*

*

Nieuwbouw van een hofje kan een eigen, individueel karakter hebben, mits van bijzondere
architectonische kwaliteit.

Historische boerderijen

*
*

*

Bij verbouw wordt de logica van de boerderij gerespecteerd.
Boerderij maakt ‘front’ naar de weg toe, voorgevel is het meest opvallend vormgegeven.
Stal/bedrijfsgedeelte bij verbouw terughoudend vormgeven.

*

De architectonische logica van het oorspronkelijke pand blijft uitgangspunt in geval van splitsing.

*

*

*

*
*

*

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

*

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*

*

*

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.

*

*

*

*

*

*

Aan- en uitbouwen bij voorkeur alleen aan de achterzijde, zijerven open laten vanwege
doorzichten.
De agrarische functie blijft afleesbaar.

Winkelpuien
De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.
Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.
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*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
*
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
*
geldautomaten.

*

*

Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.
Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.
Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.
Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.
Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
omgeving.
Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden
buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

*

*

*

*
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Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.
Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
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*
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*
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*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapel
Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.
Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in
ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.
Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.
Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria:
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.

Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen
Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.

B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.)

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Beschermende regie

* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.

Consolidatie regie

* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.

Transformatie regie

Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:

Beschermende regie

Diverse bebouwing

Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.

*

*
*

*

*

*

Daglichtvoorziening in een dakvlak
Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.
In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.
Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.
Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.
Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak en
een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.
Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

*
*

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.
Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.
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Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.
De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet
Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.
Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.

*
*

*

*

*

Dakloggia's

*

*

*

*

Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken
met een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.

Dakterrassen

*

*

*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken
Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan

De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.

Consolidatie regie

*
*

Transformatie regie

*
*

Beschermende regie

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn

Consolidatie regie

Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar

Transformatie regie

Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak

Beschermende regie

Diverse bebouwing

Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

*

*

*

*

*
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*
*

*

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Bijbehorende bouwwerken
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;
* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

Erfafscheidingen .
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat
uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.
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Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Zonwering, rolhek, luik of rolluik
Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.
Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.

Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

*

Gevelwijziging

Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de bebouwing
*
en het daklandschap.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is toegestaan.

Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat betekent
meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.

Consolidatie regie

*

Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
*
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.
*

Utilitaire installaties op het dak

Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Diverse bebouwing

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte
Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.
Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.
Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoekstiuaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.
Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.

*

*

*

Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.
Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.
Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.
Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.

Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.
Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.
Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.
Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan
Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.
Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.
Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.
Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.
Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.
Geen steen of steenachtige materialen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

*

Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

*

Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande.
Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooiverouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.
Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

*

*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.

*

*

*

Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.

Woonboten
Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.

Geen damwandprofielen.

*

Beeldende kunst in de openbare ruimte
Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.

Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Woonwagens
Woonwagens staan rondom vrij en zijn opgesteld in onderlinge samenhang.

*

Naar de straat- of zichtzijde streven naar een groene rand.

*

Eenvoudige rechthoekige hoofdvorm van één bouwlaag onder plat of lichthellend dak.

*

De hoofdvorm toont de mobiliteit die past bij een woonwagen; langwerpig en zwevend.

*

De gevelopbouw van woonwagens geeft uiting aan het niveauverschil tussen maaiveld en vloer.

*

Geen steen of steenachtige materialen.

*

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

*

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.

Beschermende regie

Diverse bebouwing

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.

*

Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.

*

Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Openbare en semi-openbare gebouwen
Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.
De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.

*

*

*

Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.

*

*

*

Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

*

*

*
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Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Diverse bebouwing

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing
of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op
onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.
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Diverse bebouwing

83

Openbare ruimte
*

Transformatie regie

Consolidatie regie

Windmolens vervullen een functie als landmark en versterken de ruimtelijke kwaliteit van de
locatie.
Windmolens hebben een afstand van 25 m tot bedrijfswoningen.

*
*

Massa en vorm bebouwing

*

*
*

Bijzondere aandacht voor de verschijningsvorm van de randbebouwing zoals van buiten het
gebied af zichtbaar.
De bebouwing heeft een individuele, duidelijk hoofdvorm, met een heldere dakcontour.
Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

Toevoegen van nieuwe bouwtypologieën is mogelijk mits passend binnen de hoofdstructuur.

*

*
*
*

Toevoegen van nieuwe bouwtypologieën is mogelijk.
Entreegebieden met luifels, parkeervoorzieningen en verlichting leveren een positieve bijdrage aan
het openbaar gebied.
Parkeervoorzieningen: parkeren uit het zicht, bij halfverdiept max. 1,30 m boven het maaiveld en
via ventilatieroosters geen zicht in de garage.
Parkeeroplossingen zijn altijd onderdeel van de architectonische opgave.

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing
Duurzaam materiaal toepassen.

*

*
*
*
*

Samenhangend kleurschema per gebouw, niet teveel verschillende kleuren. Felle of
contrasterende kleuren zijn niet toegestaan.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik ondersteunen de architectuur van het pand.

Bij aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur wordt een gebiedsvisie vastgesteld, die als
nieuw beoordelingskader geldt en die wordt toegevoegd aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als er
geen gebiedsvisie is vastgesteld gelden onderstaande criteria.
Ruimtelijke structuur bestaande uit hoofdontsluitingsweg met daarop aantakkende secundaire
wegen handhaven/herkenbaar maken.
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
Bouwinitiatieven ondersteunen de transformatie van Amerikaweg en Europaweg tot stadstraten.
Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand
zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen (met uitzondering van de stadsgrachten) is er
geen architectonische samenhang tussen de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als
samenhangend onderdeel van de achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water
gebruikt als grens tussen verschillende buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij planvorming beide
zijden in ogenschouw nemen.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van
zijn omgeving.
Het representatieve gedeelte van de bebouwing is naar de belangrijkste openbare ruimte gekeerd.
Overgang openbaar - privé wordt ontworpen en helder gedefinieerd. Bij toepassing van
hekwerken, deze altijd mee-ontwerpen
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*

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

*
*

*

*

*

Monumenten

Ruimtelijke structuur bebouwing

*

*

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.

*

*

*

*

*

*

*

*

•
•
•
•

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de
ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn
die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de
criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen.
Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor
bestaande bouwwerken.

Orde 2

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Bij aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur wordt een gebiedsvisie vastgesteld, die als
nieuw beoordelingskader geldt en die wordt toegevoegd aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als er
geen gebiedsvisie is vastgesteld gelden onderstaande criteria.
De inrichting van de openbare ruimte versterkt de structuur van een hoofdontsluitingsweg met
daarop aantakkende secundaire wegen.
Lange lijnen altijd integraal met inachtneming van gehele lengteprofiel behandelen (zie
beoordelingskaders structuurtypes).
Bijzondere aandacht voor de verschijningsvorm van de openbare ruimte zoals van buiten het
gebied af zichtbaar.
Sober en doelmatig ingericht: trottoir, parkeervakken en rijbanen. Parkeren geconcentreerd op
eigen terrein.
Samenhang in inrichting en materiaalgebruik. Gebruik 30x30 tegels op trottoir, betonstraatstenen
in parkeervak en asfalt of betonstraatstenen op rijbaan.
Materiaalgebruik als bestaand. Nieuw materiaalgebruik integraal voor het betreffende gebied (op
basis van gebiedsvisie).
Terughoudend in toepassing straatmeubilair, objecten concentreren op stedenbouwkundige
overruimtes. Let op zicht- en looplijnen.
Objecten als banken, afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc. Let
bij afvalcontainers op hoogteverschil van afschot bestrating.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing c.q.
erfafscheiding plaatsen, of ondergronds.

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Bedrijven/kantorengebied

Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.
Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.
Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.
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Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van
*
de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
*
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:
*
* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.
* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.

* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
*
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
*
geldautomaten.

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen

*
*

*

*

Winkelpuien
De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.
Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

*

*

*

Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

*

Orde 2

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.

Monumenten

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Orde 2

Monumenten
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.
De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.

Lijst Waardevol Erfgoed

Bedrijven/kantorengebied

*

Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.
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Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.
Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
omgeving.
Voor bedrijventerreinen (klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden
buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

*

Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.
Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.
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*
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Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.

*
*
*

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn.
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Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in
ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

*

*

*

Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.
Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.

*

*

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria:
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in het zelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.).

Beschermende regie

Consolidatie regie

*

Consolidatie regie

Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.

*

Transformatie regie

Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.

Transformatie regie

Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.

Beschermende regie

Bedrijven/kantorengebied

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.
Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.

*

*

*

Daglichtvoorziening in een dakvlak

*
*

*
*

*
*

Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.
Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.

Dakkapel

Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.

Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
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Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken
met een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.
Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.

De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet.
De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.
Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.
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Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de bebouwing
*
en het daklandschap
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installaties zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is toegestaan.
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Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:

*

*

*

* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;

*

*

*

*
*

*

*

Bijbehorende bouwwerken
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat betekent
meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.
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* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

*

*

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen

*

Dakterrassen
Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.

*

*

Utilitaire installaties op het dak

*

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.

Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken
Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.

*

Dakloggia's
*

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

Consolidatie regie

*
*

Transformatie regie

*

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.
Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

Consolidatie regie

*

Beschermende regie

Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak
en een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.

Transformatie regie

Beschermende regie

Bedrijven/kantorengebied

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gevelwijziging
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
*
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.
*
Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.

*

Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.
Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.

*

*

*

Beeldende kunst in de openbare ruimte

*

Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.

*

*

*

Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.

*
*

*

*

Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.

*

*

*
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Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.
Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.
Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.
Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Woonboten

Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.
Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.
Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte
Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.

Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.

*

Zonwering, rolhek, luik of rolluik
Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.

Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoekstiuaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

*

Erfafscheidingen
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat
uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.

Beschermende regie

Beschermende regie

Bedrijven/kantorengebied

Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.
Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.

*
*
*
*
*

Woonwagens
Woonwagens staan rondom vrij en zijn opgesteld in onderlinge samenhang.

*
*
*
*
*
*
*
*

Naar de straat- of zichtzijde streven naar een groene rand.
Eenvoudige rechthoekige hoofdvorm van één bouwlaag onder plat of lichthellend dak.
De hoofdvorm toont de mobiliteit die past bij een woonwagen; langwerpig en zwevend.
De gevelopbouw van woonwagens geeft uiting aan het niveauverschil tussen maaiveld en vloer.
Geen steen of steenachtige materialen.
Geen damwandprofielen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.
Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande
Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooi
verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.
Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.
Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.
Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.
Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

*
*

Consolidatie regie

Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

*
*
*
*
*

Transformatie regie

Geen steen of steenachtige materialen.

*
*
*
*
*

Beschermende regie

Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.

Consolidatie regie

Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.

Transformatie regie

Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.

Beschermende regie

Bedrijven/kantorengebied

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Openbare en semi-openbare gebouwen
Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.

De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
*
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
*
Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door
verwaarlozing of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het
op onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of
te veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.

*
*

*

*

89

*

*
*

*
*

Felle of contrasterende kleuren zijn niet toegestaan.

*

*

Materiaal- en kleurgebruik sluiten aan bij het groene karakter van de omgeving.

*
*
*
*

*
*
*
*

Terughoudend in toepassing straatmeubilair.
Objecten als banken, altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc.
Geen afvalcontainers in park.

Bij groene oevers zijn de beschoeiingen max. 30-40 cm. en in hout uitgevoerd. Ecologische oevers
*
mee-ontwerpen.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen bebouwing c.q.
*
erfafscheiding plaatsen, of ondergronds.

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing
Duurzaam materiaal toepassen.
Hekwerken van stadsparken zijn van hoogwaardig materiaal en grotendeels transparant.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik ondersteunen de architectuur van het pand.

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

*
*

Ruimtelijke structuur bebouwing
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie): de dakcontour is van grotere afstand
zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom binnen de contour passen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen is er geen architectonische samenhang tussen
de twee bebouwingswanden. De bebouwing is als samenhangend onderdeel van de
achterliggende buurten ontwikkeld. Vaak wordt het water gebruikt als grens tussen verschillende
buurten/ gebiedstypen. Wel altijd bij herinrichting of vernieuwing beide oevers meenemen in de
planvorming.
Zichtrelaties tussen stadspark en omgeving en binnen het park zelf handhaven/verbeteren.
Historische zichtlijnen binnen de Haarlemmerhout respecteren.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van
zijn omgeving.
Erfafscheidingen zijn onderdeel van het park en daardoor onderdeel van de ontwerpopgave; rond
sportparken groene afscheiding bestaande uit sloten, struiken, bomen.

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Erfgoed
Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.

*

*

*
*

*

Massa en vorm bebouwing
De bebouwing is vrijstaand. Bij nieuwbouw in stadsparken en op sportvelden geldt: alzijdigheid
van het ontwerp, er mogen geen achterkanten ontstaan.
Bijzondere gebouwen met specifieke functies (gebouwen op begraafplaatsen, parkpaviljoens etc.)
moeten zich rekenschap geven van hun bijzondere positie door een zorgvuldig ontwerp, en
hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
Het ontwerp is afgestemd op de functie ervan (in stadsparken, begraafplaatsen representatief, op
sportvelden functioneel).
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•
•
•
•

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de ingreep
betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de criteria
gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen. Voor individuele
omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor bestaande bouwwerken.

Orde 2

Mee-ontwerpen van overgang park en straat. Hekwerken gedetailleerd en qua monumentaliteit en
ontwerp passend bij oorsprong danwel karakter van park.
Gebods- en verbodsborden concentreren bij entree(s).

*
*

Monumenten

Handhaven bestaand boombestand.

*
*

Lijst Waardevol Erfgoed

Inrichting passend bij het type: stedelijk park of sportcomplex. Inrichting is altijd overwegend
groen.
In (stads)parken toepassing halfverharding of (afgestrooid) asfalt op paden

Installaties, pijpen en andere voorzieningen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.

Consolidatie regie

*

Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden bij verbouw respecteren.

Transformatie regie

*

Openbare ruimte
Ingrepen zijn afgestemd op het groene karakter van de openbare ruimte.

Beschermende regie

Consolidatie regie

*

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Stedelijk groen

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.
Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.
Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

Monumenten

Orde 2

Consolidatie regie

*

Consolidatie regie

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*

Transformatie regie

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

*

Beschermende regie

Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

Lijst Waardevol Erfgoed

De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.

Transformatie regie

Beschermende regie

Stedelijk groen

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Historische boerderijen
Bij verbouw wordt de logica van de boerderij gerespecteerd.
Boerderij maakt ‘front’ naar de weg toe, voorgevel is het meest opvallend vormgegeven.

*

*

*

Stal/bedrijfsgedeelte bij verbouw terughoudend vormgeven.
De architectonische logica van het oorspronkelijke pand blijft uitgangspunt in geval van splitsing.

*

*

Aan- en uitbouwen bij voorkeur alleen aan de achterzijde, zijerven open laten vanwege
doorzichten.
De agrarische functie blijft afleesbaar

Winkelpuien
*

*

*

*

Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van
*
de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
*
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:
*
* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.
* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.

* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
*
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
*
geldautomaten.

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.

Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.

*
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Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.
Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
i
Voor bedrijventerreinen
(klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden

*

*

*

*

*
*
*
*
*

buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

*
*
*

*
*
*

*

*

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria:
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.).
Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.
Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.

*

*

*

*

*

*

Beschermende regie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.
Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak
Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar
Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn

*

*

*

Daglichtvoorziening in een dakvlak

*
*

*
*

*
*

Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.
Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.

Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.
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Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.

Dakkapel

*

*

Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in
ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.
Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.
*
Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.
*

Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.

*

Consolidatie regie

Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.

*

Transformatie regie

Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.

Consolidatie regie

Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.

Transformatie regie

Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.

Beschermende regie

Stedelijk groen

*

Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

*

*

*

*

Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.

*

*

*

*

*

*

De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet
De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.
Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.

Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.
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Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.

Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.
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*
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*

*
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*
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Dakloggia's

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken met
*
een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.
*
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.

*

Transformatie regie

Consolidatie regie

*
*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken
Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan

*

Dakterrassen

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

Consolidatie regie

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.

Beschermende regie

Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
*
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen)
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak en
*
een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.
*

Transformatie regie

Beschermende regie

Stedelijk groen

Utilitaire installaties op het dak
Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de bebouwing
en het daklandschap.
Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is
toegestaan.

*

*
*

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Bijbehorende bouwwerken
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter
voldoet meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat
betekent meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en
ornamenten).
Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.
Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:
* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;
* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
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*
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*
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*
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*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
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Erfafscheidingen .
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat
uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.
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Gevelwijziging
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
*
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.
*
Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.
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Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.
Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.
Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.
Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.
Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.
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Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.
Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoekstiuaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.
Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.
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Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.
Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.
Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.
Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.
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Woonboten
Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.
Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.
Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.
Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan
Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.
Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.
Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.
Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.
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*

Beeldende kunst in de openbare ruimte

Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.

*

*
*

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte
Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.

Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.

Zonwering, rolhek, luik of rolluik

Consolidatie regie

Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Transformatie regie

*
*

* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

Beschermende regie

Stedelijk groen

*
*
*

Woonwagens
Woonwagens staan rondom vrij en zijn opgesteld in onderlinge samenhang.

*
*
*
*
*
*
*
*

Naar de straat- of zichtzijde streven naar een groene rand.
Eenvoudige rechthoekige hoofdvorm van één bouwlaag onder plat of lichthellend dak.
De hoofdvorm toont de mobiliteit die past bij een woonwagen; langwerpig en zwevend.
De gevelopbouw van woonwagens geeft uiting aan het niveauverschil tussen maaiveld en vloer.
Geen steen of steenachtige materialen.
Geen damwandprofielen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.
Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande
Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooi
verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.
Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.
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Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.
Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.
Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.
Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

*
*

Consolidatie regie

*
*
*

Transformatie regie

*
*
*

Beschermende regie

Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

Consolidatie regie

Geen steen of steenachtige materialen.

Transformatie regie

Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.

Beschermende regie

Stedelijk groen
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Openbare en semi-openbare gebouwen:
Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.
De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

Bestaande bouwwerken
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing
of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op
onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.

*
*

*

*
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Handhaven bestaand boombestand.
Handhaven doorzichten vanaf bebouwingslinten naar achterliggend landschap.
Terughoudend in toepassing straatmeubilair.
Objecten als banken altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc.
Geen (ondergrondse en bovengrondse) bedrijfscontainers zichtbaar langs wegen
Bij groene oevers zijn de beschoeiingen max. 30-40 cm. en in hout uitgevoerd. Ecologische oevers
mee-ontwerpen.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen op erf of tegen erfafscheiding
plaatsen, of ondergronds.

Materiaal, kleur en detaillering bebouwing

*
*
*
*
*
*
*

Duurzaam materiaal toepassen.
Felle of contrasterende kleuren zijn niet toegestaan daar waar er geen aanleiding voor is.
Detaillering, kleur en materiaal is afgestemd op het voor de landschappelijk groengebieden
kenmerkende ambachtelijk materiaalgebruik, met de bijbehorende dieptewerking en profilering.
Bijzondere detaillering en ornamentiek bij verbouw handhaven.
Kleur- en materiaalgebruik van bijgebouwen is afgestemd op de hoofdmassa.

*

CRITERIA SPECIFIEKE BOUWWERKEN

*

Ruimtelijke structuur bebouwing
Historische waterlopen, dijken, wegen, paden en groen handhaven en als uitgangspunt nemen bij
herstructurering.
Zichtrelaties tussen het landschappelijk groengebied en Spaarne/Ringvaart handhaven/versterken.
Bebouwing kleinschalig en gevarieerd in volumeopbouw.
Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van
zijn omgeving.
De onderdelen van de Positie bij Spaarndam (Stelling van Amsterdam, UNESCO werelderfgoed)
blijven één samenhangend gebied vormen, in een verder open landschap.
De dakcontour is van grotere afstand zichtbaar. Opbouwen, installaties etc. moeten daarom
binnen de contour passen.
Lange lijnen (bijzondere regie): bij de waterlopen is er geen architectonische samenhang tussen
de twee zijden. De bebouwing is als samenhangend onderdeel van het bebouwingslint ontwikkeld.
Wel altijd bij planvorming overzijde waterloop in ogenschouw nemen.
Voor aanvullende bebouwing bij een bestaand agrarisch complex worden de organisatie op het
perceel en de landschappelijke inrichting als uitgangspunt genomen.
Geen erfafscheidingen die het zicht op Spaarne en Ringvaart dichtzetten. Bij toepassing van
erfafscheidingen en poorten hoger dan 1m minimaal 80% transparantie toepassen.
Windmolens vervullen een functie als landmark en versterken de ruimtelijke kwaliteit van de
locatie.
Windmolens hebben een afstand van 25 m tot evt. bedrijfswoningen.

Consolidatie regie

*
*
*
*
*

*
Erfgoed

*
*

Van ieder monument is in een redengevende omschrijving aangegeven waarom het een
beschermde status heeft. Bij een aanvraag voor wijziging van een monument wordt beoordeeld of
deze monumentale aspecten voldoende worden gerespecteerd.
Het huidige monument is altijd uitgangspunt bij een wijziging. Historische (draag)constructies en
bouwmaterialen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en/of hersteld. (Voor gedetailleerde
uitgangspunten en aanwijzingen over fundering, gevels, constructieve onderdelen, daken,
gevelsparingen, interieurs en energiebesparende maatregelen, zie de gemeentelijke brochure
'Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie'.)
Complexen, gebouwen en objecten die op de lijst Waardevol Erfgoed staan, behouden en
hergebruiken/integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Bij herbestemming oorspronkelijke
karakteristiek en functie als uitgangspunt nemen.
Bouwhistorisch onderzoek is bij complexe situaties en betekenisvolle monumenten gewenst. De
gemeente bepaalt of, en op welke wijze dit moet gebeuren.

*
*
*
*
*

*

*

*
*

*

*
*
*

Massa en vorm bebouwing
De hoofdvorm van de bebouwing is sober, met een enkelvoudige kap.

*

Bijzondere functies (utiliteitsgebouwen, jachthaven) mogen zich onderscheiden maar moeten zich
rekenschap geven van hun positie binnen het gebied en voorzien zijn van hoogwaardig materiaal
gebruik en detaillering.

*
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*

Orde 2

Handhaven bestaande sloten.

*

*

Monumenten

Beplanting passend in landschappelijke setting (afhankelijk van locatie; veenweide of
binnenduinrand specifiek inheemse soorten toepassen).
Toepassing asfalt op paden en wegen.

*

Lijst Waardevol Erfgoed

Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden van gebiedseigen bebouwing bij
verbouw respecteren.
Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.

Openbare ruimte
Ingrepen zijn afgestemd op de landschappelijke ligging van de openbare ruimte.

Transformatie regie

Beschermende regie

Consolidatie regie

Transformatie regie

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Beschermende regie

Landschappelijk groen

•
•
•
•

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn die criteria aanvullend
op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen. Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor bestaande bouwwerken.

Zonne- en warmte elementen zijn toegestaan als ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
Ingrepen op het dak moeten in elk geval óók voldoen aan de algemene gebiedscriteria.
Groene daken op platte daken zijn toegestaan wanneer het aanzicht niet storend veranderd en de
architectonische waarde niet wordt aangetast.
Windmolens op het dak zijn niet toegestaan op monumenten.
Op daken van beschermde monumenten of gebouwen in orde 1 zijn dakterrassen en
dakhekwerken niet toegestaan, tenzij deze de hoogwaardige architectuur van het bouwblok niet
aantasten.

Monumenten

Orde 2

Consolidatie regie

*

Consolidatie regie

Plaatsing van antennes en gsm-masten is niet toegestaan.

*

Transformatie regie

Metselwerk mag alleen worden vervangen als scheurvorming niet kan worden hersteld. Hardheid,
formaat, kleur en textuur van de in te boeten stenen moeten aansluiten op het bestaande
metselwerk. De fysische eigenschappen zijn belangrijker dan de kleur.
De monumentale waarden zijn samen met de technische en bouwfysische condities van het
monument bepalend voor energiebesparende maatregelen. Isolatiemateriaal mag niet leiden tot
bouwfysische veranderingen die schade aan het monument toebrengen. Voor advies contact
opnemen met de gemeente.
Roedes tussen glas van dubbel beglaasde ramen zijn niet toegestaan.

*

Beschermende regie

Historische bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afgenomen pannen en
bakstenen die vermoedelijk vijftien jaar of langer meekunnen worden gesorteerd en samen in
hetzelfde dakvlak of gevelwand toegepast.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo
dicht mogelijk.
Materiaalgebruik is traditioneel: passend, duurzaam, mooi verouderend. Materialen die niet
zichtbaar verouderen (geen 'patina' krijgen) zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld kunststof, trespa).
Het verwijderen van voegen mag geen schade toebrengen aan historisch metselwerk.

Lijst Waardevol Erfgoed

De opeenvolgende historische ‘lagen’ worden bij ingrepen gerespecteerd. Reconstructie van een
verdwenen situatie is dus ongewenst. Krijgt een nieuwe toevoeging een eigentijdse vormgeving,
dan blijft die als nieuwe laag afleesbaar.
De oorspronkelijke functie blijft zichtbaar en afleesbaar aan de verschijningsvorm. Een nieuwe
functie dient ondergeschikt te blijven aan hoofdvorm en structuur van het bestaande gebouw. Niet
alle functies passen in elk historisch pand.
Nieuwe dakkapellen, daklichten en andere dakdoorbraken zijn alleen toegestaan als de
monumentale onderdelen van de kap niet worden aangetast. De voorzieningen moeten tussen de
spanten worden aangebracht en niet boven vlieringniveau. Deze doorbraken mogen (gezamenlijk)
niet meer dan eenderde van de lengterichting van het dak beslaan. Bestaande schoorstenen
blijven gehandhaafd. Nokrichting en dak- en kapvorm moeten gehandhaafd blijven.
Op daken van (lage aan- of uitbouwen van) erfgoedpanden, zijn dakterrassen en dakhekwerken
uitsluitend toegestaan indien deze het silhouet en de hoogwaardige architectuur van het gebouw
of bouwblok niet aantasten.
Veranderingen voor een tijdelijke functie moeten ongedaan gemaakt kunnen worden
(reversibiliteit) zonder dat monumentale waarden worden aangetast.
Historische stoepen mogen alleen worden vervangen met toestemming van de gemeente.

Transformatie regie

Beschermende regie

Landschappelijk groen

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Historische boerderijen
Bij verbouw wordt de logica van de boerderij gerespecteerd.
Boerderij maakt ‘front’ naar de weg toe, voorgevel is het meest opvallend vormgegeven.

*

*

*

Stal/bedrijfsgedeelte bij verbouw terughoudend vormgeven.
De architectonische logica van het oorspronkelijke pand blijft uitgangspunt in geval van splitsing.

*

*

Aan- en uitbouwen bij voorkeur alleen aan de achterzijde, zijerven open laten vanwege
doorzichten.
De agrarische functie blijft afleesbaar

Winkelpuien
*

*

*

*

Afzonderlijke panden moeten herkenbaar blijven.

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van
*
de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven.
Een borstwering is verplicht: volledig glazen puien of (grotendeels) te openen puien zijn niet
*
toegestaan.
Voor het plaatsen van geldautomaten geldt:
*
* Plaatsing mag niet leiden tot een gesloten plint over een geheel perceel of een groot deel ervan.
* De breedte van een geldautomaat moet minimaal zijn en mag maximaal een kwart van de
breedte van de gevel in beslag nemen over een maximum breedte van acht meter, mits de rest
van de gevel geen gesloten functie bevat.
* Geldautomaten zijn niet toegestaan in percelen smaller dan vijf meter.

* Plaatsing mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van de onderste bouwlaag ten behoeve
*
van winkels of andere publieksfuncties.
* Een winkelpui of andere publieksfunctie mag niet worden vervangen door uitsluitend een of meer
*
geldautomaten.

Reclame-uiting
Reclame-uitingen algemeen

*
*

*

De winkelpui moet zich zoveel mogelijk beperken tot de begane grond. Het veranderen van de
onderpui is echter geen op zichzelf staande ingreep, maar moet een relatie hebben met het
bovenliggende gevelvlak. De gevel van de begane grond en de verdieping blijft samenhangend.
Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en -tussenkolommen moeten in de pui worden gehandhaafd.

Reclame verstoort (qua vorm, plaatsing, materiaal, detaillering en kleurstelling) de samenhang en
ritmiek van straatwanden en de architectuur van het gebouw niet.
Reclame dient terughoudend te worden toegepast, kleine en subtiel vormgegeven reclameuitingen hebben de voorkeur.
Reclame-uitingen op en bij een gebouw worden op elkaar afgestemd; dit geldt ook als er meerdere
ondernemingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.
Indien in het ontwerp van een gebouw een speciale zone voor reclame-uitingen is aangebracht:
gevelreclame in de zone plaatsen.
Gevelreclame staat loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel.
Alleen aan de voorgevel of entreegevel; bij hoekpanden is reclame aan twee straatzijden
toegestaan, behalve als het een blinde muur betreft.
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Reclame is passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming.
Gevelreclame steekt niet boven de dakrand uit.
Losse elementen, als masten en vlaggen, dragen bij aan het karakter en kwaliteit van de
i
Voor bedrijventerreinen
(klein en grootschalig), kantoorpanden en andere grote bedrijfspanden

*
*
*
*
*

buiten de lange lijnen geldt dat reclame passend bij de bedrijfsvoering van een onderneming mag
worden toegepast.

*
*
*

*

*

Ingrepen in het daklandschap
Criteria Dak
Alle bouwwerken op het dak voldoen in ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan
onderstaande criteria.
A. Het bouwplan is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok dan wel bij
gelijke woningen, die minder dan 5 jaar geleden met een positief welstandsadvies is gerealiseerd,
of is aangewezen als trendsetter.
B. De dakkapel is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft
waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven.
Gebouwen hebben een duidelijke beëindiging (bijvoorbeeld in een kap, lijst, overstek, etc.).
Vormgeving en materialisatie van dak afstemmen (aanpassen of een welbewust contrast) op de
belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Vormgeving en materialisatie van alle aanpassingen aan het dak afstemmen (aanpassen of een
welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek van het pand.
Materialisatie van het dak en aanpassingen erop zijn duurzaam en mooi verouderend.
Alle ingrepen op het dakvlak zijn ondergeschikt aan het dakvlak.
Dakhellingen vanaf 15 graden worden afgedekt met hoogwaardige en duurzame materialen die
passen in de omgeving of een welbewust contrast vormen.
Daken op een hoekpand aan alle openbare zijden behandelen als voorgevel.
Renovaties, aan- of verbouwingen in stijl aanpassen aan het oude gebouw: hedendaagse
interpretatie op historische kenmerken is mogelijk.
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*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie boven elkaar.

*
*
*

Dakkapellen zijn passend wanneer zij opgaan in het straatbeeld en bescheiden afmetingen
hebben en een zorgvuldige materialisering en detaillering.
De kapvorm moet duidelijk te herkennen zijn.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

Dakkapel in het achterdakvlak of naar niet openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in
ieder geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.
Dakkapellen moeten passen bij de maatverhoudingen van pand en kap.
*
Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok: regelmatige rangschikking op horizontale lijn.
*
Dakkapel bij een individueel hoofdgebouw: gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op
gevelgeleding.
Dakkapel bij kap over 2 verdiepingen, mansardedak of asymmetrisch dak: alleen in onderste deel
van het dakvlak.
Een dakkapel moet standaard rondom in de pannen staat tenzij de architectuur van het
betreffende pand daar aanleiding toegeeft. Dakkapellen in de goot zijn bijvoorbeeld toegestaan bij
panden met een hoge en versierde gootlijst.
Dakkapel plat afgedekt. Dakkapellen met schuin dak kunnen worden toegestaan wanneer dit past
bij de architectuur van het gebouw en de kapel ondergeschikt is aan het dakvlak.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak.

*

*

*

Een dakkapel is ondergeschikt aan het dak.

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het ensemble, respectievelijk van het gebouw.

*

*

*

*

*

*

In het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat
dak: de constructie steekt niet meer dan 0,6m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak.
Indien in een nader dakvlak: de constructie steekt niet buiten het dakvlak uit.

Daglichtvoorziening in een dakvlak

Zijkanten meer dan 0,5m van de randen van het dakvlak en de nok van het platte dak.

Dakkapel
Dakkapel in het voordakvlak of naar openbaar gebied gelegen zijdakvlak voldoet in ieder
geval aan eisen van welstand als voldaan is aan onderstaand criterium.
Plaatsing onderzijde meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de dakvoet; bovenzijde meer
dan 0,5 m onder de daknok; zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak, bij
hoekkepers aan de bovenkant van de dakkapel gemeten; bij meer dan één dakkapel regelmatige
rangschikking op een horizontale rij met een minimale tussenruimte van 0,5m. Vorm voorzien van
een plat dak. Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw. Kleur overeenkomstig het
hoofdgebouw, of in de kleur van de dakbedekking.

Beschermende regie

Consolidatie regie

*
*
*

Consolidatie regie

Reclame is ondergeschikt aan de architectuur van een gebouw.

Transformatie regie

Reclame moet reversibel zijn en mag de bouwkundige staat van een gebouw niet aantasten.

Transformatie regie

Beschermende regie

Landschappelijk groen

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking
De plaats van elementen houdt bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen.
Elementen worden zorgvuldig vormgegeven.

*

*

Op een schuin dak: binnen het dakvlak, liggend in of direct op het dakvlak, en hellingshoek gelijk
aan hellingshoek dakvlak.
Op schuin dak: geen toepassing in voorerfgebied (voordakvlak of een naar openbaar gebied
toegekeerd zijdakvlak), op achterdakvlak 1m van de zijkant van het dak; elementen houden de
bestaande lijnen aan van bijvoorbeeld dakkapellen en dakramen.

*

Op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of
paneel, en indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het
opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, die installatie aan de
binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst.
Voor gebieden die kansrijk zijn voor zonne-energie: elementen op aan- en uitbouwen worden
zorgvuldig geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn.
Elementen op aan- en uitbouwen worden zorgvuldig geplaatst, maar mogen zichtbaar zijn.

*

*

*

*

Aanpassing van dakrand en goten in stijl van het gebouw.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

De ingreep verstoort de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het ensemble niet.

*
*

*
*

*
*

De voorzijde van een dakopbouw moet passen bij de architectuur van het bouwblok.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Openingen in de gevel sluiten aan bij maten, verhoudingen en materiaal van de gevel van het
pand.
Het heeft de voorkeur om met trendsetters te werken. Bij meerdere dakopbouwen wordt een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn geprevaleerd.
De keuze voor een type dakopbouw is afhankelijk van de architectuur van de betreffende woning.

Terrashekwerken, balustrades en andere bouwwerken zijn per terras van hetzelfde materiaal
gemaakt.

*

Vanwege de verstoring van de relatie privé/openbaar en de aantasting van het daklandschap zijn
dakloggia’s uitsluitend toegestaan mits de kapvorm en -contour worden gerespecteerd.
De uitsnede van de loggia’s begint pas 1m boven de vloer van de nieuwe buitenruimte zodat een
doorvalbeveiliging wordt gecreëerd.
Pergola's en dergelijke vaste objecten zijn niet toegestaan in de loggia.
De uitsnede van het dakvlak wordt niet omlijst.

Ingrepen ter vergroting van de woonruimte
De ingreep moet passen bij de maatverhoudingen van het pand en de kap.

Terrashekwerken moeten zo worden geplaatst dat deze hekwerken en het eventueel daarachter
te plaatsen terrasmeubilair niet vanaf de openbare weg kunnen worden gezien.
Indien er een architectonische aanleiding is om de borstwering te verhogen danwel het dakvlak te
verhogen of de balustrade verbijzonderd uit te voeren kan worden afgeweken van de
zichtbaarheidsregel aan de openbare zijden. Architectonische hoge kwaliteit gewenst.
Dakhekwerken maken geen onderdeel uit van de gevel en dienen terughoudend te worden
uitgevoerd. Daarom mag uitsluitend een transparant hekwerk worden toegepast.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

Dakloggia's

Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op hoofdbebouwing bij platte daken en daken met
*
een hellingshoek < 7 graden.
De hoogte van het dakpakket moet zijn verwerkt in de architectuur.
*
Niet-toegankelijke groene daken zijn toegestaan op daken met een hellingshoek > 7 graden, mits
zorgvuldig ingepast in de architectuur van het gebouw.
Op alle bijbehorende bouwwerken zijn groene daken toegestaan.

*

Transformatie regie

Consolidatie regie

*
*

Groene daken: niet-toegankelijke (extensieve) groene daken
Op alle uitbouwen in binnenterreinen zijn groene daken toegestaan.

*

Dakterrassen

Installatie voor windenergie
Bij nieuwbouw zijn eventuele kleinschalige windmolens op het dak volledig geïntegreerd in het
ontwerp.
Kleine windmolens op platte daken van hoge bebouwing moeten een positieve bijdrage leveren
aan de beeldkwaliteit van de omgeving en zijn bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp van het
gebouw.

Consolidatie regie

Elementen mogen zichtbaar zijn, ook aan de voorzijde.

Beschermende regie

Hoofdbebouwing aan de voorzijde van het dak: zonne-elementen zijn alleen toegestaan wanneer
*
deze een volledige eenheid met het dakvlak vormen (bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepannen).
Hoofdbebouwing met dwarskap: Er is een vrije zone (van 4 meter) tot de voorgevel van het dak en
*
een vrije zone (van 1 meter) tot de achtergevel.
Elementen worden geplaatst in symmetrie of in een ritme.
*

Transformatie regie

Beschermende regie

Landschappelijk groen

Utilitaire installaties op het dak
Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. volledig integreren in de bebouwing
en het daklandschap
Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.

*

Installatie zoals antennes, liftopbouwen, airco installaties e.d. zoveel mogelijk integreren in de
bebouwing en het daklandschap. Beperkte zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is
toegestaan.

*
*

Kleine veelvoorkomende bouwwerken en verbouwingen
Bijbehorende bouwwerken
Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter
voldoet meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Bij complexen bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die passen bij het
karakter van de straat en de gebouwen.
Plaatsing van bijbehorende bouwwerken bij voorkeur achter het hoofdgebouw tussen de
zijgevelrooilijnen; dit om doorzichten tussen de bebouwing te behouden.
Bij plaatsing van een bijbehorend bouwwerk moeten de contour en het silhouet van het
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar, dominant en leesbaar blijven.
Bij plaatsing op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik en
detaillering passend zijn bij het hoofdgebouw en bij de functie van de nieuwe ingreep (dat
betekent meestal geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en
ornamenten).

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zonweringen dienen hoger te zijn bevestigd dan 4.20m boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg of boven een strook van 0.60m langs die weg, en 2.20m boven een niet voor
motorvoertuigen openstaande weg.
Zonweringen mogen de constructie van raam- en/of deuropeningen niet doorsnijden.

*

*

*

Plaatsing: zie onder criteria voor openbare ruimte.

*

*

*

Trafovoorzieningen primair inpandig oplossen.

* minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak;
* niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
* niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.
Erker op het voorerf: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte
als qua hoogte.
Uitstraling van bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Erfafscheidingen
Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte maximaal 1m, met uitzondering van een
privacyscherm van maximaal 1m loodrecht op de gevel op de erfgrens: hoogte maximaal 2m.
Erfafscheiding op naar openbaar gebied toegekeerd zijerf en achter de voorgevelrooilijn: hoogte
maximaal 1m tenzij de erfafscheiding bestaat uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als
drager voor beplanting, dan is maximaal 2m toegestaan.
Erfafscheiding op achtererfgebied: plaatsing op erfgrens toegestaan mits de erfafscheiding bestaat
uit volledig te begroeien open gaas- of hekwerk als drager voor beplanting, hoogte maximaal 2m.
Andere erfafscheidingen die bij nieuwbouwprojecten mee-ontworpen en vergund worden, zijn bij
het betreffende project toegestaan.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beeldende kunst in de openbare ruimte

*

*

*

Beeldende kunst in de openbare ruimte versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en
verstoort de ruimtelijke structuur niet.
Het kunstwerk versterkt de identiteit van de plek en de stad als geheel.

*

*

*

Het kunstwerk past in maat en schaal van de omgeving.

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Kunstwerken die zijn geïntegreerd in vormgeving en detaillering van onderdelen van de openbare
ruimte (bruggen, putdeksels e.d.), accentueren de plek en versterken de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud, hergebruik of vernietiging van kunst die onlosmakelijk deel uitmaakt van een gebouw
(geen monument zijnde) zoals kunstwerken op gevelwanden, dient een weloverwogen keuze te
zijn.

*

*

*

Afmetingen boten en tussenruimtes zijn vastgelegd in de Woonschepenverordening.

Het kunstwerk geeft richting of markeert de plek.

Zonwering, rolhek, luik of rolluik
Een rolhek of rolluik bestaat voor minstens 70% uit glasheldere doorkijkopeningen.
Het rolhek of rolluik wordt bij voorkeur binnen de gevel aangebracht, als dat niet mogelijk is dan
aan de buitenzijde van de puien in open uitvoering en hekken en rolkasten geïntegreerd in de
gevel.
Zonweringen dienen te kunnen worden neergelaten en opgehaald.
Geen zonweringen van glad of glimmend materiaal.
Zonweringen mogen niet meer uitsteken dan 1/5 van de straatbreedte (de afstand tussen de
voorgevelrooilijnen) met een maximum van 2.50m.

Het bouwwerk heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en is over het algemeen functioneel van
aard.
Een eventueel publieksgericht deel van het bouwwerk is georiënteerd op de weg, bij tweezijdige
oriëntatie (hoekstiuaties) publiekskant naar de hoofdroute gericht.
De architectonische uitwerking van het gebouw of bouwwerk sluit aan op de inrichting van het
maaiveld.
Uitbreidingen leiden tot een evenwichtige nieuwe hoofdvorm van het bouwwerk.

*

Gevelwijziging

Het kunstwerk respecteert de historie van de stad.
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*

*
*

*
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*
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Woonboten
Woonvaartuigen en woonarken: rechthoekige hoofdvorm.
Woonschepen: behoud van het silhouet van een schip.
Kaphelling lichtgebogen of flauw hellend (max 15%) in dwarsrichting.
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*

Kleine bouwwerken in de openbare ruimte

Terrassen: constructie bestaat uit slanke stalen of aluminiumprofielen in een gedekte kleur
passend bij het straatmeubilair. Zijwanden minstens 50% transparant en maximaal 1,5m hoog.
Vaste overkappingen niet toegestaan. Parasols zijn verplaatsbaar en mogen niet verankerd zijn in
de grond.
Terrassen: meubilair is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte;
meubilair in wit of felgekleurd kunststof is niet toegestaan.
(Voorzieningen voor) installaties en buitenopslag etc. buiten het zicht vanaf de weg en/of vanaf de
publiekskant.

Als er een trendsetter is aangewezen geldt deze als norm; een afwijking van de trendsetter voldoet
*
meestal niet aan ruimtelijke kwaliteitseisen.
Gevelwijzingen bij voorkeur alleen in het achtererfgebied.
*
Bij complexen en ensembles bij voorkeur herhaling van gelijkvormige exemplaren of ingrepen die
passen bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, profielen, materiaal- en kleurgebruik
en detaillering passend zijn bij het gebouw.
Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het oorspronkelijke gevelelement,
zowel qua breedte als qua hoogte.

Zonweringen op blinde gevels/muren of delen daarvan zijn niet toegestaan.

Consolidatie regie

*
*
*
*
*

Transformatie regie

*
*
*
*
*

*

Aan het hoofdgebouw vaststaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf:

Beschermende regie

Consolidatie regie

Geen losstaande bijbehorende bouwwerken op het voorerf.

Transformatie regie

Beschermende regie

Landschappelijk groen

Toevoegingen (schotelantennes en zonnepanelen e.d.) mogen niet domineren.
Gevel aan straatzijde min. 15% van wandoppervlak transparant.
Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar.
Opbouw in natuurlijke materialen (bij voorkeur hout) of materialen met een natuurlijke uitstraling.
Geen steen of steenachtige materialen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.

*
*
*
*
*
*
*
*

Woonwagens
Woonwagens staan rondom vrij en zijn opgesteld in onderlinge samenhang.

*
*
*
*
*
*
*
*

Naar de straat- of zichtzijde streven naar een groene rand.
Eenvoudige rechthoekige hoofdvorm van één bouwlaag onder plat of lichthellend dak.
De hoofdvorm toont de mobiliteit die past bij een woonwagen; langwerpig en zwevend.
De gevelopbouw van woonwagens geeft uiting aan het niveauverschil tussen maaiveld en vloer.
Geen steen of steenachtige materialen.
Geen damwandprofielen.
Donkere en/of witte kleuren toepassen, geen felle en opvallende kleuren.
Bruggen/viaducten/oevervoorzieningen
Het civieltechnische bouwwerk maakt onderdeel uit van een integraal ruimtelijk ontwerp van zijn
omgeving.
De bestaande bouwwerken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.
Verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform bestaande
Nieuwbouw: afgestemd op het karakter van de openbare ruimte, niet trendgevoelig en mooi
verouderend. Ontwerpen zijn voorzien van details schaal 1:10.
Nieuwbouw: de vormgeving is niet neutraal, maar geeft een verbijzondering.
Bij bruggen en viaducten: landhoofden hebben massa; de balustrades zijn transparant.

*

*
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*
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*

*

*

*
*

*

*

*

*

Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Kunst kan worden toegepast bij detaillering en vormgeving van onderdelen, dit kan de ruimtelijke
kwaliteit versterken.
Duurzaam en onderhoudsarm materiaal toepassen.
Landhoofden en kaden in steenachtige materialen opgetrokken.
Het wegdek is (deels) onderscheidend van het aansluitende wegdek vormgegeven.
Balustrade of leuningen: ijzer en/of hout.

Verlichting verwerken in ontwerp, bijvoorbeeld in het hekwerk.
Daar waar een vertreding tot aan het water wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit
materialen met een natuurlijke uitstraling (bijvoorbeeld baksteen, natuursteen of hout).
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers
c.q. kades.

Consolidatie regie

*
*
*
*
*
*
*
*

Transformatie regie

*
*
*
*
*
*
*
*

Beschermende regie

Consolidatie regie

Aan- en uitbouwen tasten de hoofdvorm niet aan.

Transformatie regie

Plat dak kan functie hebben als daktuin. Extensieve begroeiing toegestaan

Beschermende regie

Landschappelijk groen
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Openbare en semi-openbare gebouwen
Bijzondere gebouwen met specifieke functies (scholen, kerken etc.) mogen zich onderscheiden
wat betreft situering, volumeopbouw en gevelindeling, maar moeten zich rekenschap geven van
hun bijzondere positie door hoogwaardig materiaalgebruik en detaillering.
De bebouwingsstructuur is open; de bebouwing is vrijstaand of geclusterd.
Openbare ruimte en gebouw worden als een geheel ontworpen en ingericht.
De architectuurstijl is afhankelijk van de periode waarin de gebouwen ontworpen zijn en de functie
die er gehuisvest was of is. De architectuur is niet neutraal maar vormt een verbijzondering in de
omgeving.
Entreepartijen vormen een duidelijk accent.
Aanpassingen aan het gebouw zijn ondergeschikt aan de gevel als geheel.
Materiaalgebruik is duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

Bestaande bouwwerken:
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het fysiek of visueel
wordt afgesloten ten opzichte van zijn omgeving (bijvoorbeeld door het blinderen van
gevelopeningen).
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het door verwaarlozing
of van buiten komend onheil in het ongerede is geraakt of dreigt te raken.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als bij aanpassing of
uitbreiding architectonische bijzonderheden worden ontkend of vernietigd, bijvoorbeeld door het op
onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige monumentaliteit of spiegelsymmetrie.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er materialen worden
gebruikt die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
bebouwing in de omgeving, of materialen die onevenredig armoedig verouderen.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er ten opzichte van de
omgeving overmatig gebruik wordt gemaakt van felle of sterk contrasterende kleuren.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als er te opdringerige of te
veelvuldig herhaalde reclames zijn toegepast.
Een bouwwerk doet in ernstige mate afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit als het een grove inbreuk
maakt op wat in de omgeving gebruikelijk is. Zie voor ‘wat in de omgeving gebruikelijk is’ de
beoordelingskaders voor gebieds- en structuurtypes.

*
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*

*

*

*

Ringvaart

*

Zomervaart

*

Jan Gijzenvaart

*

stadsgrachten

Brouwersvaart

*

Singels bolwerken

Spaarne

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Leidsevaart

Waterlopen

Openbare ruimte
Karakteristiek voor Haarlem is dat de ruimtelijke opbouw van de vaarten met kades, oevers, water en
bebouwing in essentie asymmetrisch is. Bij herinrichting handhaven van de bestaande asymmetrie over
lengteprofiel.
De stadsgrachten zijn wel symmetrisch van opbouw en profiel. Bij herinrichting handhaven van de
bestaande symmetrie over lengteprofiel.
Continuïteit lengteprofiel door het doorgaande waterprofiel inclusief de groene oevers. Ingrepen mogen
dit niet doorbreken. Doorzichten over de lengte-as blijven aanwezig.
Handhaven kenmerken landschappelijke overgangen in lengteprofiel.

*

*

Oevers zijn in bloemrijk gras, maar verschillend van breedte. De ecologische waarden worden waar
mogelijk versterkt, zonder de strakke belijning van de oevers teniet te doen.
De waterlopen hebben openbare oevers met wegen en ontsluitingen van woningen gericht naar de weg
en het water. Consolidatie van de bestaande typologie.
De Leidsevaart heeft aan de oost-oever vanuit de historie met landgoederen, particuliere tuinen als oever.
Langs het Spaarne zijn de Waarderpolder en delen van de villabuurt het Zuiderhout niet openbaar.
*
Ontwikkeling van een openbare oever als onderdeel van de transformatie is mogelijk.
Ontwikkeling c.q. handhaven van openbare wandelroute langs oever. Deze routes mogen zich qua
*
materiaal verbijzonderen; afgestrooid asfalt, halfverharding etc..
De oevers c.q. kades ter overbrugging van het hoogteverschil hebben in de basis altijd een harde
beschoeiing. Soms hoog en stenig, soms laag in hout gecombineerd met grastaluds.
Afmeervoorzieningen conform gemeentelijke projectvoorwaarden of mee-ontworpen met oevers c.q.
kades.
In de binnenstad zijn de kades altijd gemetseld, voorzien van afmeervoorzieningen.
De bruggen zijn uniek, speciaal voor de plek ontworpen. Onderscheid tussen voet-fietsbruggen en
verkeersbruggen. Behalve de bruggen over Spaarne en Leidsevaart en de bruggen over de
stadsgrachten hebben de bruggen geen geïntegreerde verlichting (zie ook specifiek beoordelingskader
bruggen).
Terughoudend in toepassing straatmeubilair
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Inrichting kades stadsgrachten in samenhang met gebiedstype
Inrichting oeverzijde mag afwijkend van gebiedstype: grasbermen, natuursteenkeitjes, klinkers,
halfverharding.
Objecten als banken, en afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen, taluds etc.

*

*

Overige criteria zie betreffend gebiedstype

•
•
•
•

Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau
Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm. Als de ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke bouwwerken, zijn die criteria aanvullend op de
gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de criteria gebruiken
bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere ontwikkelingsplannen. Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor bestaande bouwwerken.
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Prins Bernhardlaan

Schipholweg

Amerikaweg

Europaweg

Aziëweg

Westelijke Randweg
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tramlijn

Amsterdamsevaart

Spaarndammerdijk

Bolwerken

Zuid-Schalkwijkerweg

Gedempte Oude Gracht

Zijlweg

Verspronckweg

Oudeweg

Kleverlaan

Zaanenstr-Zaanenln-Orionln

Vondelweg

Wagenweg

Dreef- Fonteinlaan

CRITERIA RUIMTELIJKE KWALITEIT

Schoterweg-Rijksstraatweg

Routes

Inrichting openbare ruimte: profiel
Continuïteit langs profiel versterken door (per ruimtelijke eenheid) consequent toepassen
van gelijk verkeersprofiel.
Continuïteit langs profiel versterken door consequent toepassen van specifiek
inrichtingsmiddel.
(Dis-)continuïteit profiel vanuit historische ontstaansgeschiedenis handhaven. Inrichting
ondergeschikt aan specifieke ruimtelijke condities.
Cultuurhistorie is dermate essentieel voor het beeldmerk van de route dat deze leidend is
bij herinrichting.
Stedenbouwkundige continuïteit ondersteunen met inrichting.
Het lengteprofiel heeft prioriteit boven kruisende oost – westroutes.
De route is onderdeel van de hoofdbomenstructuur. Bomen handhaven, structuur
versterken.
Handhaven bestaande groene karakter met grasveldjes, solitaire bomen en bloemrijke
plantsoenen. Vormgeving gebaseerd op oorspronkelijk stedenbouwkundig ontwerp.
De route is onderdeel van de groene dwarsverbanden. Doorgaand groene karakter staat
voorop.
(Veelal oost-west)route moet de landschappelijke overgang verbeelden door toepassing
specifieke beplanting, door opeenvolging van dwarsprofielen en door vergezichten naar het
landschap.
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Inrichting openbare ruimte: functies
Route is onderdeel van gebiedsontsluitingsweg A met een 50km/ uur regime. Dit houdt in
brede rijbanen in asfalt, vrijliggende fietspaden en bewegwijzering.
Route is onderdeel van gebiedsontsluitingsweg B met een 50km/ uur regime. Dit houdt
o.m. in vrijliggende fietspaden en een rijweg in asfalt.
Route is onderdeel van de HOV-lijnen en moet daarmee voldoen aan de Rnet-richtlijnen
(geldt ook voor de bushaltes).
Route is onderdeel van fietsnetwerk.
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Inrichting openbare ruimte: materiaal

• Zwart sterretje: het criterium is van toepassing bij het betreffende regieniveau.
• Rood sterretje: het criterium geldt bij bijzondere regie (lange lijnen en bijzondere plekken).
• Geen sterretje (gekleurd vlakje): het criterium is niet van toepassing voor het betreffende regieniveau.
• De criteria voor het gebiedstype zijn leidend omdat de bestaande context het primaire kader vorm.
Als de ingreep betrekking heeft op een type bouwwerk dat genoemd wordt in de lijst specifieke
bouwwerken, zijn die criteria aanvullend op de gebiedscriteria.
• Voor ingrepen in de openbare ruimte op de lange lijnen zijn de criteria van de structuurtypes
leidend.
• Voor de interpretatie van de criteria is de beschrijving van het gebiedstype leidend. Zie hiervoor
bijlage 1.
• Voor zover de criteria betrekking hebben op omgevingsvergunningvrije activiteiten zal de gemeente de criteria gebruiken bij het begeleiden en beoordelen van eigen plannen en grotere
ontwikkelingsplannen. Voor individuele omgevingsvergunningvrije activiteiten en bestaande bouwwerken gelden de criteria voor bestaande bouwwerken.

Basis inrichting trottoir (grijze, 30x30 beton tegels) handhaven in samenhang met
achterliggende buurten.
Verbijzondering materiaal trottoirs in samenhang met achterliggend gebiedstype mogelijk
(bijvoorbeeld klinkers op trottoir uit villabuurten doorzetten op structuurlijn).
Beoordeling op basis van gebiedsvisie.
Inrichting boom en parkeerzones/ stroken kunnen worden verbijzonderd.
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Informele inrichting passend bij landschappelijk karakter: zwart asfalt, weinig strepen en
aanduidingen.
Inrichting trottoir (aansluitend aan rooilijnen en zijstraten) mag geheel afwijken van
gebiedstype.
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Inrichting openbare ruimte: objecten
Terughoudend in toepassing straatmeubilair. Concentreren in speciale objecten-zones.
Objecten als banken, en afvalcontainers altijd horizontaal plaatsen, niet op hellingen,
taluds etc.
Voorzieningen als electriciteits-, schakelkasten of opnemen in bebouwing of tegen
bebouwing c.q. erfafscheiding plaatsen, of ondergronds. Niet in bermen plaatsen.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Overige criteria zie betreffend gebiedstype
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Binnenstad en Spaarndam
1.

Binnenstad en Spaarndam

1.1

Haarlem Binnenstad en Haarlemmerhout

Beschermd stadsgezicht Haarlem Binnenstad en Haarlemmerhout omvat:
• Binnenstad met noordelijke uitbreiding van 1670
• Villa’s Florapark en Frederikspark e.o.
• Haarlemmerhout
• Villa’s Kenaupark en Bolwerken
Geschiedenis en ligging in de stad
Haarlem is ontstaan aan de rivier het Spaarne op de noord-zuid lopende
strandwal. Deze lag relatief hoog ten opzichte van de veengronden aan
weerszijden ervan. Dit was een gunstige locatie: hoog en droog op het
zand. De ligging aan het Spaarne en de doorgaande route over de strandwal was strategisch: wie Haarlem in zijn macht had, beheerste de route
van noord naar zuid in het latere graafschap Holland. Vanaf de 11e eeuw
groeide de nederzetting uit tot een plaats van betekenis. Het was één
van de zetels van de graven van Holland. Graaf Willem II gaf Haarlem
in 1245 stadsrecht. De aanwezigheid van het grafelijk hof had een grote
aantrekkingskracht op kooplui en ambachtslieden. De economie in de stad
draaide in de 13e en 14e eeuw op volle toeren. Ook ‘minder bedeelden’

Historische hofjes
1395 - Hofje van Bakenes / de Bakenesser kamer
1440 - Vrouwe- en Antonie Gasthuys
1472 - Brouwershofje
1489 - Hofje van Loo
1606 - Frans Loenenhofje
1609 - Hofjes Codde en (1684) Van Beresteyn (verplaatst)
1610 - Bruiningshofje
1615 - Luthers Hofje
1616 - Hofje In den Groenen Tuin
1616 - Hofje van Guurtje de Waal
1640 - Zuiderhofje
1650 - Hofje van Willem Heythuijsen
1662 - Wijnbergshofje
1730 - Hofje van Staats
1760 - Hofje van Noblet
1769 - Hofje van Oorschot
1773 - Remonstrants Hofje
1787 - Teylers Hofje
1706 - Proveniershof (voormalig Proveniershuis)

konden delen in de welvaart: tussen 1395 en 1706 werden door particulieren ‘hofjes’ gesticht, bedoeld voor behoeftige ouderen en bejaarde vrouwen, die in kleine huizen rond een als tuin ingerichte binnenhof werden
gehuisvest. De bierbrouwerij, scheepsbouw en lakennijverheid waren de
pijlers van de economie. In de 16de eeuw stortte de economie ineen, in de
17de eeuw liet de lakenindustrie de economie weer opbloeien.
In 1670 werd de stad naar het noorden uitgebreid, met bolwerken en
vestinggracht. In de 19de eeuw beleefde Haarlem een derde bloei o.a.
door de aanleg van de spoorlijn naar Amsterdam in 1839. Als gevolg
daarvan werden villaparken gebouwd in de buurt van het station en rond

de Haarlemmerhout. In 1905 werd de spoorlijn verhoogd aangelegd met
een weg erlangs, waardoor de bolwerken werden losgesneden van de
rest van de stad. Jaren ‘60 was de tijd van cityvorming, een aantal singels
werden gedempt ten behoeve van het autoverkeer. Winkelstraten kregen
steeds meer betekenis. Een recente transformatie is de aanpak van de
stationsomgeving.
De Haarlemmerhout is een restant van een groot bosgebied ten zuiden
van de binnenstad. Het heeft altijd een recreatieve functie vervuld voor
de bewoners. In de Middeleeuwen en de Spaanse tijd is het bos enkele
malen gekapt voor strategische doeleinden. In de 16de eeuw kreeg het
gebied een inrichting met rechte lanen en pleinen op kruispunten. De
Dreef was de wandelallee tussen stad en Hout. De aanleg van de Fonteinlaan in het verlengde ervan heeft het karakter ervan ingrijpend gewijzigd.
In de 19de eeuw gaven vader en zoon Zocher de inrichting van het gebied
een natuurlijker karakter. Daarbij werden elementen uit de oudere aanleg
geïntegreerd. Na 1821 werd ook de noordelijke uitleg van 1670 omgevormd tot stadspark, met villa’s erin en rondom. Van de buitenplaatsen
rond de Hout resteert nu alleen Eindenhout.
Tussen stad en Hout ligt een gebied met vooral villa’s, parken, plantsoenen en ander groen.
Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur van de binnenstad van voor 1670 is vrijwel
ongewijzigd gebleven. De noord-zuid oriëntatie van zowel Spaarne als
strandwal bepaalt de richting van het stratenpatroon. Over deze strandwal
loopt Hollands belangrijkste noord-zuid lopende wegverbinding. De route
Kruisstraat in het noorden tot de Grote Houtstraat, Wagenweg en Dreef in
het zuiden maakt hier deel van uit. De weg bindt stad en Hout aan elkaar.
Deze noord-zuidstructuur van het stratennet is ten zuiden van Grote Markt
duidelijk ervaarbaar. Er zijn weinig doorlopende oost-weststraten; alleen
binnen de uitleg van 1670 is juist de oost-west richting bepalend. Er is een
sterk onderscheid tussen hoofdstraten en zijstraten: van de zijstraten is
het profiel smaller en de bebouwingsschaal kleiner. Andere wegen in de
stad zijn meer lokale verbindingen.
De Grote Markt vormt het centrale plein met daarop de belangrijkste historische gebouwen van de stad. Er komen tien straten op uit.
Kenmerkend voor Haarlem is het grote aantal hofjes. Binnen de ruimtelijke
structuur van de stad zijn het opvallende verbijzonderingen met hun vrij
grote oppervlak en carrévormige, gesloten structuur.
De structuur van de binnenstad wordt gedomineerd door aaneengesloten straatwanden direct aan de straat en verkaveling in bouwblokken.
Grachten, straten en pleinen zijn duidelijk begrensde ruimten. Er is een
groot contrast tussen de openbare straatkant en het private binnenterrein.
De structuur van de Haarlemmerhout gaat terug op de reconstructie in
1830 door Zocher. Sindsdien overheerst het karakter van 19de-eeuws
bospark met slingerende paden, met bos in afwisselende dichtheden, met
grotere en kleinere open ruimtes, boomgroepen en solitairen. Belangrijk is
de oudere zicht-as op Paviljoen Welgelegen, die door Zocher werd overgenomen. Verder wordt het gebied vooral omgrensd door rechte lanen.
Het villagebied tussen de Binnenstad en de Hout heeft een zeer open aanleg met een heel eigen karakter. Het vormt de overgang tussen de stad en
de Hout.
Overgang openbaar – privé
De meeste bebouwing staat direct aan de straat, de overgang openbaar

– privé is hard en duidelijk. In de binnenstad lag aan weerskanten naast
de rijbaan een strook van klinkers, bedoeld voor de voetgangers. Tussen
klinkerstrook en huis heeft de particuliere stoep altijd als informele overgangszone gediend. Deze hoorde bij het huis en vormde de overgangszone tussen openbaar en privé-gebied, gemarkeerd door middel van palen
en/of hekken of een afwijkend soort verharding.
Veel particuliere stoepen en klinkerstroken langs de rijbaan zijn inmiddels
verdwenen met de introductie van het trottoir. Wel is veelvuldig gebruik
gemaakt van baksteen, ook voor de trottoirs. Aan de Bakenessergracht en
Nieuwe Gracht zijn nog wel particuliere stoepen. In de villaparken hebben
vrijstaande villa’s ieder een eigen erfafscheiding.
Massa en vorm
Het bebouwingsbeeld is afwisselend, de gevelwanden bestaan uit diverse gebouwen. Ze verschillen in bouwhoogte, gevelbreedte, ouderdom,
kapvorm, kleur en mate van detaillering en ornamentiek. Toch zijn de
gebouwen onderling ook verwant. Het gaat altijd om individuele, vrij smalle
panden waar de staande vensters verticaliteit aan het gevelbeeld geven.
De nok staat haaks op de straat, alleen bij de uitleg van 1670 staan langskappen. De gevels bestaan altijd uit een basement, een middendeel en
een gevelbeëindiging. Deze laatste wordt gevormd door diverse soorten
topgevels en lijstgevels, met daarachter vaak steile (zadel- en schild-)
daken met een hellingshoek tussen 45 en 60 graden en gedekt met pannen of leien.
De architectuur kent een visuele complexiteit door de verfijning en afwerking van de gevel. Ondanks de harde rooilijnen geeft dit reliëf aan de
gevelwanden. Aan de winkelstraten staan winkelpanden waarvan de
etalages vaak al meermalen zijn aangepast. Soms is daar de relatie tussen onder- en bovenpui zoek. Bij uitzondering zijn panden complexgewijs
gebouwd, zoals in de hofjes.
De bebouwing binnen de villaparken wijkt hiervan af. Hier staan villa’s en
aaneengesloten herenhuizen met souterrain en beletage. Bij de aaneengesloten bebouwing overheerst de lijstgevel, de nok ligt evenwijdig aan
de straat. Ook hier bepalen verticale ramen het gevelbeeld. Villa’s staan
vrij en zijn vaak van meerdere kanten zichtbaar.
Ook bouwwerken in de Haarlemmerhout zijn alzijdig.
Detaillering, kleur en materiaal
De bebouwing is over een periode van eeuwen tot stand gekomen waardoor een rijke schakering aan detaillering, kleur en materiaalgebruik is ontstaan. Diversiteit is ook mogelijk binnen een pand: nogal eens heeft een
historisch (winkel)pand een moderne pui gekregen. In de binnenstad is het
grootste deel van de bebouwing opgetrokken in baksteen in verschillende
maten en kleuren. In de 17de-eeuwse uitleg komen meer wit gepleisterde
gevels voor. Panden onderscheiden zich vooral door verschillen in detaillering boven de vensterpartijen.
Ook in de villaparken is vooral baksteen toegepast, afgewisseld met wit
stucwerk en natuursteen.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
De Binnenstad is in 1990 aangewezen als beschermd stadsgezicht. De
aanwijzing wil de binnenstad niet bevriezen, maar wel zodanig beschermen dat de gewaardeerde historisch ruimtelijke karakteristieken behouden
blijven en waar mogelijk worden versterkt. De cultuurhistorische waarden
zijn niet alleen een inspiratiebron, maar ook kaderstellend.
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Stadhuis aan de Grote markt

onderstraatje aan de Spaarndammerdijk

Spaarndammerdijk

Oude Groenmarkt

de Kolk in Spaarndam

Spaarndammerdijk

Warmoesstraat

20e eeuwse invulling met zadeldak

zicht op de Kolk
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Binnenstad en Spaarndam

Zoals vrijwel alle historische binnensteden staat ook de binnenstad van
Haarlem onder grote (economische) druk. Bedreigingen zijn onder meer
de ‘verwinkeling’ van de binnenstad, de aantasting van daklandschap,
het dichtslibben van binnenterreinen en de schaalvergroting. Ook sterk
afwijkende architectuur kan een bedreiging zijn van de architectonische
ensemblewaarden van de historische binnenstad.
De waarden van de historische binnenstad zijn nog niet volledig in kaart
gebracht. Bij ingrepen is vrijwel altijd nader bouwhistorisch onderzoek
noodzakelijk. Een belangrijk instrument hierbij is de bouwhistorische verwachtingskaart.

stenen afdekplaat. Op de kade staan de meerpalen voor het aanmeren
van schepen.
De structuur van het dorp is intact gebleven, mede doordat de dorpsuitbreiding heeft plaatsgevonden op enige afstand van de kern.

1.2 Spaarndam

Massa en vorm
Langs de dijk en rond de kolk staan individuele panden direct in de rooilijn.
Zij wijken qua massa en vorm af van de buren, maar zijn wel volgens
dezelfde principes gebouwd: individuele, vrij smalle panden waar de
staande vensters verticaliteit aan het gevelbeeld geven. De nok staat
haaks op de straat, smal en hoog, topgevel met zadeldak of lijstgevel met
schilddak.
In het dorp staan vrij veel huizen die zijn gebouwd in de 19de eeuw en
later. Maat en schaal ervan voegen zich goed in het dorpsbeeld.
Een voor Spaarndam karakteristiek bouwtype is het dijkhuis, zoals dat
aan de noordkant van de dijk is gebouwd. De voordeur bevindt zich op
dijkniveau, de rest van het huis is gebouwd tegen het dijklichaam zodat er
aan de achterzijde een extra verdieping is.

Het gebied Spaarndam omvat:
• de historische kern van het dorp Spaarndam (beschermd dorpsgezicht)
• de recente toevoegingen aan het dorp
Geschiedenis en ligging in de stad
Het dorp Spaarndam ligt direct ten noordoosten van Haarlem. Het dorp
grenst direct aan het Fort Bezuiden Spaarndam, met het Fort Benoorden
Spaarndam onderdeel van de Positie van Spaarndam, dat deel uitmaakt
van de Stelling van Amsterdam.
Spaarndam is ontstaan als vissersdorp bij de monding van het Spaarne
in het IJ. In de eerste helft van de 13e eeuw werd het Spaarne afgedamd.
In deze dam werden een spui- en een schutsluis aangelegd ten behoeve
van de waterlozing en de scheepvaart. Twee eeuwen later wierp men de
Spaarndammerdijk op en langs dijk en sluis ontstond het dorp Spaarndam.
Aan de Haarlemse zijde werd een kolk aangelegd, als veilige ligplaats
voor de wachtende schepen tijdens het schutten. Spaarndam was van
strategisch belang, want het beheerste de toegang van Haarlem tot de
zee. In 1573 werd het hele dorp door de Spanjaarden met de grond gelijk
gemaakt, waarna het bijna een eeuw lang vrijwel onbewoond bleef. Ook
stormrampen en watervloeden teisterden de kwetsbare dijk en de daarop
gelegen huizen. Na de openstelling van het Noordzeekanaal (1865-1976)
en de inpoldering van het IJ (1865-1873) was het overstromingsgevaar
geweken. Daardoor kon ook buitendijks worden gebouwd. Na 1960 is het
dorp aan de oostzijde uitgebreid.

Overgang openbaar – privé
Het smalle, met klinkers geplaveide onderstraatje langs de Spaarndammerdijk is te zien als een soort privégebied. Sommige panden die
tegen de Spaarndammerdijk zijn gebouwd hebben op dijkniveau een eigen
stoepzone met natuursteen en hekpalen of een tuintje met een erfafscheiding; hetzelfde geldt voor panden langs de Kolk.

Detaillering, kleur en materiaal
Diverse kleuren baksteen, wit stucwerk, diverse kleuren en soorten en
kleuren dakpannen.
Het grootste deel van de bebouwing is opgetrokken in baksteen in verschillende kleuren. Ook komen wit gepleisterde gevels voor. Het kleurgebruik is vrij terughoudend.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
Het beschermd dorpsgezicht is aangewezen in 1971.

Ruimtelijke structuur
De Spaarndammerdijk en de Kolk zijn bepalend voor de structuur van het
dorp. De dijk die nog steeds in open water is gelegen, vormt daarvan de
ruggengraat. Binnendijks langs de Spaarndammerdijk loopt een anderhalve meter lager gelegen onderstraatje, waarlangs - van oorsprong
17de en 18de-eeuwse - huizen staan. De later gebouwde panden aan de
noordzijde van de dijk staan hoger en wel met de voorgevels direct aan
de straat. De bochtige dijk met het onderstraatje en de dijkhuizen erlangs
levert een uiterst karakteristiek beeld op. Aan de oostkant van het dorp
staat aan de dijk het voormalige Gemeenlandshuis.
Aan het water van de kolk ligt aan de ene kant de smalle met bomen
begroeide Oostkolk en aan de andere het driehoekige pleintje Westkolk.
Hierlangs staan huizen direct naast elkaar in de rooilijn. De beide sluizen,
die aan weerszijden de kolk afsluiten, vormen onmisbare onderdelen in
de structuur van de dorpskom. Het hele openbaar gebied is met klinkers
bestraat, overgaand in de gemetselde kademuren met daarop een hard11
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Eerste stadsuitbreidingen
buiten de Vestinggracht (1870-1920)
2.

Eerste stadsuitbreidingen
buiten de vestinggracht (1870 – 1920)

Gebiedstype Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht omvat de
gebieden:
• Amsterdamsebuurt
• Garenkokerskwartier
• Leidsebuurt
• Leidsevaartbuurt (noordelijk deel)
• Rozenprieel (noordelijk deel)
• Transvaalbuurt
• Frans Halsbuurt (valt binnen het in voorbereiding zijnde beschermd
stadsgezicht Haarlem-Noord, zie ook paragraaf 4.2)
Geschiedenis en ligging in de stad
Gebieden binnen dit type liggen direct ten noorden, westen en oosten van
de binnenstad, het zijn de eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht. Ze zijn globaal tussen 1880 en 1920 gebouwd. Omdat de gebieden
in een ring om de binnenstad liggen, raken ze een groot aantal structuurlijnen aan.
Ruimtelijke structuur
De buurten hebben vooral een orthogonaal stratenpatroon, waarbinnen
gesloten bouwblokken zijn gerealiseerd. De bebouwing staat meestal
direct in de rooilijn.
De gebieden zijn dicht bebouwd en hebben een stedelijk karakter. Vooral
langs belangrijke infrastructuurlijnen, waterlopen en pleinen staan ensembles van herenhuizen en bijzondere gebouwen, elders vooral middenstands- en arbeiderswoningen.
De meeste bebouwing is direct aan de straat gelegen, uitgezonderd
enkele 20ste-eeuwse complexen, zoals ´Rosenhaghe’, en de wat later gebouwde buurten. Daar zijn kleine voortuinen met erfafscheidingen rondom.
De aaneengesloten gevelwanden bestaan vooral uit woonhuizen in series,
maar ook wel uit individuele panden. In de rooilijn staande gevelwanden
bepalen het straatbeeld.
Dit gebiedstype heeft weinig openbare ruimte. De straten zijn nauw, er zijn
weinig voortuinen en straatbomen. Op een beperkte ruimte is vaak een
optelsom van ruimteclaims te zien.
Bijzondere plekken zijn in dit soort buurten vooral pleinen en waterlopen
(met groen erlangs) die als openbare ruimte bepalend zijn voor het karakter van de gebieden.
Sommige pleinen zijn duidelijk ontworpen als onderdeel van de buurt, andere zijn ontstaan door het slopen van een bouwblok. Vaak hebben ze nu
een rommelige inrichting en/of pleinwanden. Opvallend binnen dit gebiedstype is het verbijzonderen van hoekpanden (afschuining, hoektorentje).

aaneengesmeed.
Het straatbeeld wordt in hoge mate bepaald door de driedeling in gevelopbouw per pand: basement, middendeel en gevelbeëindiging. De voordeur ligt aan de straat. In dit gebiedstype zijn er opvallend veel puien van
voormalige winkels.
Bij veel kleine arbeiderswoningen is naderhand de gevel tot nokhoogte
opgetrokken. Daarnaast komen andere soorten dakopbouwen en dakkapellen veelvuldig voor. Soms volgen de ingrepen een trendsetter, maar
elders zijn ze niet uniform uitgevoerd, waardoor een heel divers straatbeeld is ontstaan. De gevelwand bestaat dan niet langer uit een serie
identieke of verwante panden, maar uit een rij woonhuizen met ieder een
eigen expressie.
Detaillering, kleur en materiaal
De gevels zijn opgetrokken in rode of bruine baksteen en zijn soms, al dan
niet gedeeltelijk, wit gepleisterd. Witte daklijsten of cordonlijsten tussen
de verdiepingen vormen de horizontale accenten. De daken zijn gedekt
door rode of donkere pannen. In het Garenkokerskwartier is de bebouwing
rijker gedetailleerd dan elders. Ornamenten en sierbanden van metselwerk
in contrasterende kleuren benadrukken de compositie van de gevel.
Vooral in de Leidsebuurt en Rozenprieel is van de oorspronkelijke eenheid
in de detaillering per straat weinig meer te herkennen. In de laatste wijk is
bovendien veel oorspronkelijke bebouwing door stadsvernieuwing vervangen. Voor ramen en deuren zijn veel uitgesproken kleuren toegepast.
Vooral langs de Zijlweg staan veel winkelpanden met etalages en
reclames.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
In dit gebiedstype hebben veel woonhuizen van oudsher een eigen gevel,
verschillend van die van de buren. Veel huizen in dit soort buurten zijn
bovendien al door hun eigenaren verbouwd, waardoor de samenhang
ondergeschikt is geraakt aan de individualiteit. Dit geeft de buurten een
eigen kwaliteit in de woningmarkt. Tegenover deze vrijheid staat dat op
de plekken met bijzondere regie een hoge kwaliteit van materiaal wordt
gevraagd. Een dergelijke eis vloeit ook voort uit het duurzaamheidbeleid
van de gemeente.
Het beleid voor de hoofdboomstructuur is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2009-2019.

Overgang openbaar – privé
De overgang openbaar – privé is hard en duidelijk; voortuinen met erfafscheidingen zijn er alleen bij herenhuizen. Wel komen veel verdiept gelegen entreepartijen voor.
Massa en vorm
Karakteristiek voor de gevelwanden is een duidelijk ritme, ontstaan door
de sterke verticaliteit van venster- en deuropeningen die in horizontale
stroken zijn aangebracht. De verticaliteit wordt door horizontale banden
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3 Villagebieden
Gebiedstype Villagebieden, omvat de gebieden:
• Koninginnebuurt/Bosch en Vaart (deels beschermd stadsgezicht Haarlem Zuid-West)
• Haarlem Zuid (Zuiderhout/Oosterhout, beschermd stadsgezicht)
• Villazone zuidelijk van Haarlemmerhout
• Villazones binnen beschermd stadsgezicht Binnenstad
• Villazones in landschappelijk groengebieden (niet apart op kaart
gezet)
In paragraaf 3.1. worden de algemene kenmerken beschreven. In paragraaf 3.2. worden de specifieke bijzonderheden van het in voorbereiding
zijnde beschermde stadsgezicht Haarlem Zuid-West beschreven. In
paragraaf 3.3. gebeurt dat voor het in voorbereiding zijnde beschermde
stadsgezicht Haarlem Zuid.

3.1 Algemeen
Geschiedenis en ligging in de stad
Villagebieden zijn in Haarlem gebouwd vanaf ca.1875. Villa’s en herenhuizen staan vooral zuidelijk van de binnenstad, op de strandwallen, en
langs het Spaarne en de Leidsevaart. De individuele villa’s en buitenplaatsen zijn gerealiseerd door particuliere opdrachtgevers, de ensembles en
villa’s deels binnen gemeentelijke uitbreidingsplannen, en deels - vaak in
de vorm van ensembles - door investeringsmaatschappijen. Meestal werd
zo’n project ontwikkeld op het terrein van een speciaal hiervoor aangekochte buitenplaats. Het Haarlemse villagebied loopt door in de ten zuiden
ervan gelegen gemeente Heemstede.
Ruimtelijke structuur
Villagebieden hebben een onmiskenbaar ontworpen stratenpatroon, soms
in de vorm van gebogen straten, soms wat strakker van opzet zoals de
spinnenwebvorm van het stratenplan van de Zuiderhout. De bebouwing
is of vrijstaand, of verkaveld in grote bouwblokken, die niet helemaal
gesloten zijn.
De villagebieden zijn zorgvuldig ontworpen buurten, met veel groen en
openbare ruimte in de vorm van pleinen, plantsoenen en vijvers. In de
gebieden staan vrijstaande villa’s, ensembles van enkele herenhuizen, of
een serie middenstandswoningen.
Het gebiedstype villagebieden is opvallend groen van karakter. Niet alleen
is er vrij veel groene openbare ruimte in de vorm van groene pleinen en
plantsoenen, maar ook hebben de huizen grote tuinen. Soms gaat het
alleen om voortuinen, soms staat een huis in een tuin rondom.
Overgang openbaar – privé
Altijd zijn de (meestal groene) erfafscheidingen van groot belang voor
het straatbeeld, net als de in bijna alle straten aanwezige laanbomen. De
groene openbare ruimte en privé-groen gaan in elkaar over. Groene erfafscheidingen of hekken zijn individueel van vormgeving.
Massa en vorm
De bebouwing in de villagebieden is uitermate divers. Die bestaat uit
individueel gebouwde, ruime, herenhuizen of villa’s of uit kleine series
middenstandswoningen. Binnen een serie zijn de huizen identiek of in elk
geval verwant, verder zijn ze onderling heel verschillend.
Het stratenpatroon is bepalend voor de architectuur van de gevels. Die

volgen het bochtige beloop van de straat, of hebben een verbijzondering
op een hoek.
De panden zijn individueel herkenbaar en verschillen onderling wat
massa, kapvorm, bouwstijl, detaillering en materiaalgebruik betreft. Dit
alles levert een levendig straatbeeld op.
Detaillering, kleur en materiaal
In de villagebieden zijn heel verschillende kleuren en materialen toegepast, die samenhangen met de bouwtijd en de bouwstijl. Het meest
komen baksteen en stucwerk voor, in verschillende kleuren. Kozijnen en
ornamenten contrasteren hiermee. De bebouwing is altijd heel zorgvuldig
gedetailleerd.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
De villa’s tussen de binnenstad en de Haarlemmerhout vallen binnen het
beschermd stadsgezicht Binnenstad. De gebieden Koninginnebuurt en
Bosch en Vaart en Ooster- en Zuiderhout zijn beide beschermde stadsgezichten. Zuidelijk van de Haarlemmerhout ligt een niet beschermde
villazone. Het beleid voor de groenstructuur is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2009-2019.

3.2 Haarlem Zuid-West
Beschermd stadsgezicht in Haarlem Zuid-West:
• Koninginnebuurt
• Bosch en Vaart
Ontwikkelingsgeschiedenis en ligging in de stad
Het gebied ligt net zuidelijk van de Vesting, nabij de Houtpoort. Het wordt
omgrensd door historische structuren: Singel, Wagenweg en Leidsevaart,
en in het zuiden door de Van Hogendorpstraat en Eindenhoutstraat.
Het noordelijk deel van het gebied, toen net buiten de stadsmuren, werd al
in de 17de eeuw bebouwd. Het diende als tuinbouwgebied en er stonden
ramen van de lakenwevers. Dit deel ligt vlak bij de Houtpoort, tussen de
Leidsevaart en de historische Wagenweg met daartussen nog steeds het
historisch bepaald wegenpatroon. De buurten werden vooral een woongebied met villa’s, heren- en middenstandshuizen, met daarin ook schoolgebouwen en bijzondere complexen als Coen Cuserhuis en een winkelbinnenstad uit 1932.
Rond 1900 werd voor de Koninginnebuurt een uitbreidingsplan gerealiseerd waarbij het bestaande als uitgangspunt werd genomen.
Voor het deel rond het Wilhelminapark werd in 1898 een plan gemaakt
geïnspireerd op de Engelse landschapsstijl. Hier verrezen enkele en dubbele villa’s en een blok van vijf herenhuizen.
Het Van Tubergenterrein heeft een heel eigen geschiedenis. Het gebied
maakte deel uit van de, langs de Leidsevaart gelegen buitenplaatsen
Vaartzigt en Zwanenburgh en bleef tot 1980 in gebruik als tuinbouwgebied. Pas vanaf 1985 is het ingericht als woongebied, met een heel andere
karakteristiek dan het gebied eromheen. Het valt daarom buiten het beschermde stadsgezicht en ook buiten dit beoordelingskader.
Op het terrein van de buitenplaats Bosch en Vaart werd door de architect
P. Kuiper een plan gemaakt voor 33 villa’s en 352 geschakelde middenstandswoningen die tussen 1901 en 1938 werden gebouwd. Hier zijn veel
verschillende bouwstijlen toegepast.

Verschillende architecten van naam hebben in het gebied als geheel gebouwd (K.P.C de Bazel, A.J.M. Sevenhuijsen, J.A.G. van der Steur).
Ruimtelijke structuur
In het gehele gebied is in de stedenbouwkundige structuur goed zichtbaar
dat het om zorgvuldig ontworpen uitbreidingen gaat, met een patroon van
gebogen straten die uitkomen op pleinen of bijzondere ruimtes. Het gebied
is groen van karakter, door de vele groene openbare ruimte en de vele
voortuinen.
Vooral in het noordwestelijk deel van het gebied zijn prestedelijke wegen,
paden en stegen herkenbaar met de bijbehorende bebouwing: arbeiders-woningen, bedrijfsbebouwing etc. Sommige straten volgen het tracé
van oude paden. Van de buitenplaatsen die ooit in dit gebied lagen, zijn
Vaart-zigt en Zwanenburgh bewaard gebleven. Van anderen zijn delen van
de parken terug te vinden. Rond het gebied liggen de historische Leidsevaart en de Singel.
Opvallende pleinen zijn het Wilhelminapark, het Oranjeplein en het
Schouwtjesplein aan de Leidsevaart. Bijzonder is ook het punt waar
Bosch en Vaartstraat, Westerhoutstraat en Uitdenbosstraat uitkomen op
een plantsoenachtige ruimte aan de Wagenweg, tegenover de Haarlemmerhout. Deze samenhang tussen de buurt en de Haarlemmerhout en
Florapark is op een aantal andere punten van belang. In het zuidelijk deel
van het gebied staan veel laanbomen, maar ook zijn er groen ingerichte
pleinen, waardoor de samenhang sterker wordt.
In het gebied staan vrijstaande villa’s en kleine series herenhuizen, maar
ook lange wanden met middenstandswoningen. Deze zijn soms, maar
lang niet altijd in samenhang met elkaar ontworpen.
Overgang openbaar – privé
In het noordelijk deel van de Koninginnebuurt zijn de straten door het
ontbreken van voortuinen en openbaar groen vrij steenachtig van karakter.
Hierdoor is de nabijheid van de binnenstad merkbaar. Langs de meer in
het zuiden gelegen straten liggen voortuinen, vaak met groene erfafscheidingen. Privé- en openbaar groen gaan soms naadloos in elkaar over.
Massa en vorm
De architectuur in het gebied, en vooral van de villa’s, hangt vaak samen met het overwegend gebogen stratenpatroon. De gevels volgen het
beloop van de straat.
De panden zijn, met uitzondering van meer recente invullingen, op
zichzelf herkenbaar en verschillen onderling sterk qua kapvorm, bouwstijl,
kleur- en materiaalgebruik. De bouwhoogte is over het algemeen twee
bouwlagen met een kap, of drie met een plat dak en een afgeschuind
dakschild aan de voorzijde. Het straatbeeld is daardoor hetzelfde als bij
twee bouwlagen met een kap. De kappen zijn veelvuldig onderbroken
door verschillende typen topgevels, torentjes of dakkapellen, zodat een
levendig straatbeeld is ontstaan. Dit beeld wordt versterkt door veelvormige uit- en aanbouwen op de begane grond. Op de hoeken van gesloten
bouwblokken is soms een bescheiden accent gerealiseerd.
Detaillering, kleur en materiaal
In het gehele deelgebied is veel bebouwing opgetrokken in rode of bruine
baksteen, afgewisseld door wit stucwerk. In sommige gevels zijn vakwerkconstructies toegepast. Gebouwen zijn voorzien van een rijke detaillering
door middel van soms zeer fantasievol vormgegeven kroonlijsten, gevel15
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stenen, siermetselwerk en balkons. De kleur van de kozijnen en ornamenten varieert, maar contrasteert in ieder geval met het metselwerk. De rijke
detaillering met bijvoorbeeld glas in lood komt voort uit de Art Nouveau. De
kappen zijn gedekt door matte antraciet of rode pannen.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
Het gebied heeft een hoogwaardig en grotendeels bewaard gebleven
stedenbouwkundig patroon met een karakteristieke invulling van villa’s en
geschakelde middenstandswoningen. Een aantal panden geniet al bescherming als rijksmonument.
Het gebied is onlangs (oktober 2011) aangewezen als beschermd stadsgezicht.
De kwaliteit van de zorgvuldig ingerichte openbare ruimten, met waar
mogelijk een groene invulling, maakt het gebied bovendien aantrekkelijk
als stedelijk woongebied. Het gemeentelijk beleid is er daarom op gericht
het specifieke ruimtelijke en architectonische karakter te handhaven. Voor
Bosch en Vaart is een beeldkwaliteitsplan opgesteld in het kader van de
voorgenomen aanwijzing tot beschermd stadsgezicht. Nieuwe ontwikke-lingen anders dan individuele bouwplannen zijn in dit deelgebied niet
voorzien.

3.3 Haarlem Zuid
Beschermd stadsgezicht in Haarlem Zuid, omvat:
• Oosterhout
• Zuiderhout
Ontwikkelingsgeschiedenis en ligging in de stad
Haarlem Zuid is aangelegd tussen de Haarlemmerhout in het westen
en het Zuider Buiten Spaarne in het oosten. De Crayenestervaart die
de zuidgrens vormt van het gebied, is een oude waterloop die voor de
zandvaart was gegraven. Het is een voormalig buitenplaatsengebied
dat grotendeels is getransformeerd tot villapark met behoud van enkele
buitenplaats-elementen.
De binnen het gebied gelegen villawijken Oosterhout en Zuiderhout
zijn gerealiseerd vanaf de jaren ’10 van de vorige eeuw voor de meer
welgestelde inwoners van Heemstede. Kort nadat de bouw was voltooid,
in 1927, werd de wijk door Haarlem geannexeerd.
De net ten noorden van de Zuiderhout gelegen voormalige buitenplaats
Spaar en Hout is met tuin en bijgebouwen in het beschermd gezicht
opgenomen. Het huis is verbouwd tot Doopsgezind Bejaardentehuis.
Bovendien liggen hier langs het Spaarne restanten van de 17de-eeuwse
buitenplaatsen Oosterhout en Zuiderhout. Deze buitenplaatsen hadden
omvangrijke tuinen en landerijen, die zich uitstrekten tot het Spaarne.
Aan het eind van de 19de eeuw werden deze opgekocht door exploitatiemaatschappijen om op het terrein villaparken aan te leggen. L.A. Springer
maakte begin 20ste eeuw het stedenbouwkundig plan van zowel Oosterhout als Zuiderhout. De bouw ging door tot na de oorlog. Uitzondering in
de villapark-achtige opzet gebied is het complex middenstandswoningen
Tuinwijk-Zuid, in 1920-1922 gebouwd naar ontwerp van J.B. van Loghem.
Opmerkelijk is verder de bouw van Parklaanflat Zuiderhout in 1961 naar
ontwerp van H.T. Zwiers. Het is een van de eerste hoge woongebouwen
van Haarlem. Veel architecten van naam hebben in het gebied gebouwd.
Tussen 1900 en ca. 2000 hebben zij een scala aan villa’s ontworpen. In

het hele deelgebied overheerst de woonfunctie; voorzieningen ontbreken
nagenoeg.
Ruimtelijke structuur
Haarlem Zuid is een ruim opgezet villagebied, met een webvormig patroon
van flauw gebogen straten, uitgaande van de vijver van Oosterhout. Deze
straten sluiten naadloos aan op de Haarlemmerhout aan de westkant
en openen zich aan de oostkant naar het Buiten Spaarne. Grote en rijk
beplante tuinen dragen bij aan het parkachtige karakter. De bebouwing
keert zich - in tegenstelling tot de bebouwing aan de Wagenweg - van de
Haarlemmerhout af en richt zich meer de wijk in. Wel richten de woningen
langs de Scheltemakade zich op het Spaarne.
In Zuiderhout bevindt zich het qua structuur totaal afwijkende woningcomplex Tuinwijk-Zuid dat als eenheid ontworpen is. Het bestaat uit geschakelde woningen rond een centrale binnentuin.
In het hart van de wijk staat de parkflat Zuiderhout in een fors plantsoen.
Het heeft negen verdiepingen. Qua plaatsing en maatvoering (met uitzonde-ring van de hoogte) is het zorgvuldig afgestemd op de omgeving.
In het gebied staan vrijstaande villa’s en twee-onder-een-kappers in ruime
tuinen. In enkele nieuwe projecten is binnen een blok een ontwerp meermalen herhaald. Een dergelijke herhaling doet de karakteristiek van het
gebied geweld aan. Verdichting en het verharden van tuinen zijn andere
recente ontwikkelingen die het karakter van de groene villawijk schaden.
Overgang openbaar – privé
Erfscheidingen bestaan hier uit hoogopgaande heggen of transparante
sierhekwerken in combinatie met siergroen. Sommige kleine tuinen bij
nieuwbouw hebben geen erfafscheiding en zijn verhard t.b.v. parkeren.
Massa en vorm
De individuele en geschakelde villa’s binnen het gebied zijn gesitueerd op
ruime kavels. Zij hebben ieder hun eigen architectonische vormgeving, en
verschillen onderling sterk qua kapvorm, bouwstijl, kleur- en materiaalgebruik. Meestal is die wel van hoge kwaliteit.
De architectuur van de bebouwing reageert vaak op het gebogen stratenpatroon. In het gebied is een scala aan bouwstijlen te vinden van eclecticisme en classicisme, via het expressionisme van de Amsterdamse
school, de meer zakelijke variant daarvan van Van Loghem, de betonskeletbouw van de Zuiderparklaanflat tot moderne villa’s.
Tuinwijk vormt een uitzondering op de verkaveling en vormgeving van
de rest van de bebouwing in het gebied. Twee gesloten bouwblokken
omsluiten hier open binnentuinen die met poorten toegankelijk gemaakt
zijn vanaf de straat. Een recente uitzondering binnen de wijk is de recente
inbreiding aan de Vijverlaan en het Spaarne. Hier zijn de woningen via de
garage geschakeld, en zijn de voortuinen ondiep en niet van een duidelijke
erfafscheiding voorzien.
De bouwhoogte is over het algemeen twee bouwlagen met een kap.
Recentelijk zijn ook grote, in de breedte gesitueerde volumes gebouwd die
doorzicht naar tuin en achtergebied blokkeren. Ook komen woningblokjes
voor waarin hetzelfde ontwerp meermalen wordt herhaald. Recent
gebouwde villa’s worden dichter op de straat gebouwd dan de oorspronkelijke.

baksteen, afgewisseld door wit stucwerk. Gebouwen zijn voorzien van een
zorgvuldig vormgegeven, robuuste detaillering met een strakke lijnvoering.
De kleur van de kozijnen varieert, maar contrasteert in ieder geval met het
metselwerk. De daken hebben een enkelvoudige of samengestelde kap in
uiteenlopende vormen. De kap is gedekt door matte antraciet of rode pannen. Het complex Tuinwijk-Zuid kenmerkt zich door strakke gemetselde
gevels met houten in- en uitspringende dakterrassen en balkons. Het houtwerk is in rood en geel uitgevoerd.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
Het gebied heeft een hoogwaardig en grotendeels gaaf bewaard gebleven
stedenbouwkundig patroon naar ontwerp van L.A. Springer. Daarbinnen
staan villa’s en geschakelde middenstandswoningen van hoge architectonische kwaliteit. Binnen het gebied gelegen restanten van de buitenplaatsen en het complex Tuinwijk-Zuid zijn al als rijksmonument beschermd.
Het gebied staat onder hoge druk. Daardoor heeft hier en daar verdichting plaatsgevonden die de opzet en de kwaliteit ervan geweld aandoet; de panden komen te dicht op elkaar te staan. Hetzelfde geldt voor
het meermalen herhalen van een en hetzelfde ontwerp tot een rij identieke
woningen en voor verharding van tuinen.
Zoals vrijwel alle historische binnensteden staat ook de binnenstad van
Haarlem onder grote (economische) druk. Bedreigingen zijn onder meer
de ‘verwinkeling’ van de binnenstad, de aantasting van daklandschap,
het dichtslibben van binnenterreinen en de schaalvergroting. Ook sterk
afwijkende architectuur kan een bedreiging zijn voor de architectonische
ensemblewaarden van de historische binnenstad.
De waarden van de historische binnenstad zijn nog niet volledig in kaart
gebracht. Bij ingrepen is vrijwel altijd nader bouwhistorisch onderzoek
noodzakelijk. Een belangrijk instrument hierbij is de bouwhistorische verwachtingskaart.

Detaillering, kleur en materiaal
In het gehele gebied is veel bebouwing opgetrokken in rode of bruine
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4.

Stadsuitbreidingen 1920-1960

Het gebiedstype Stadsuitbreidingen 1920-1960 omvat de gebieden:
• Haarlem Noord (Kleverpark-, Bomen-, Patrimoniumbuurt, beschermd
stadsgezicht in procedure)
• Indische buurt
• Planetenwijk
• Vondelkwartier / Vogelbuurt
• Houtvaartkwartier
• Ramplaankwartier
• Leidsevaartbuurt zuid
• Rozenprieel zuid
• Slachthuisbuurt
• Overdelft
• Oosterduin
In paragraaf 4.1. worden de algemene kenmerken beschreven. In paragraaf 4.2. worden de specifieke bijzonderheden van het beschermde
stadsgezicht in procedure in Haarlem-Noord beschreven.
Onder dit beschermde gezicht valt ook de Frans Halsbuurt, die in het gebiedstype ‘Eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht’ valt.

4.1. Algemeen
Geschiedenis en ligging in de stad
Begin 20ste eeuw was het Haarlemse grondgebied tot de gemeentegrenzen volgebouwd. In aangrenzende gemeenten waren forenzenwijken aan
het ontstaan. Door de annexatie van 1927 werd het Haarlemse grondgebied aanzienlijk uitgebreid: de gemeenten Schoten en Spaarndam werden
bij Haarlem gevoegd en andere aangrenzende gemeenten moesten delen
van hun grondgebied afstaan.
De stadsuitbreidingen uit 1920-1960 zijn rustige woonbuurten die in een
ruime cirkel rond het binnenstad en de eerste stadsuitbreidingen liggen.
Een groot deel is gerealiseerd ten noorden van de binnenstad; kleinere
uitbreidingen liggen aan de zuidwest- en de zuidoostkant. In sommige
gebieden (Overdelft, Oosterduin) heeft de bouw vanaf 1920 tientallen
jaren geduurd. Het stratenplan was voor de oorlog al vastgelegd, maar de
architectuur laat kenmerken zien van de naoorlogse wederopbouwperiode.
Ruimtelijke structuur
Stadsuitbreidingen uit de jaren 1920-1960 zijn gerealiseerd op basis van
een stedenbouwkundig ontwerp. Openbare ruimte, architectuur en stedenbouw zijn als één geheel ontworpen. De gebieden hebben een heldere,
hiërarchische structuur waarin onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdstraten en secundaire (woon)straten. De hiërarchie wordt versterkt door
(hoogte)accenten op de hoeken en door lagere bebouwing in woonstraten.
Symmetrisch ontworpen pleinen, gespiegelde gevelwanden, pleinachtige plantsoenen en poorten spelen een belangrijke rol. De hoofdstraten
zijn vooral recht en monumentaal, de zijstraten geknikt of gebogen. Veel
aandacht is besteed aan de straatprofielen, waarbinnen voortuinen en
straatbomen van belang zijn. Daarlangs staat bebouwing in (gesloten)
bouwblokken waarvan de straatwanden als één geheel zijn ontworpen.
Het gaat om samenhangende ensembles: het accent ligt dus niet op de
individuele woning, maar op het blok als geheel. Het openbare groen versterkt de stedenbouwkundige structuur. Bijzondere gebouwen worden op
een bijzondere plek gesitueerd.

De uitbreidingen van na de oorlog hebben een minder duidelijk ontwerphandschrift. De straten zijn rechter, de blokken eenvoudiger, strakker en
eenvormiger en pleinen minder ruim van opzet.
In dit gebiedstype is veel openbare groene ruimte aanwezig, dat deel uitmaakt van het stedenbouwkundig ontwerp. Zichtlijnen spelen daarbij een
belangrijke rol.
Overgang openbaar – privé
In het gebiedstype stadsuitbreidingen 1920 -1960 zijn de meeste huizen
voorzien van een (kleine) voortuin met een (mee-ontworpen) gemetselde
of een groene erfafscheiding. De overgang openbaar – privé is daardoor
helder, maar minder hard dan waar de bebouwing direct aan de straat
staat. De erfafscheidingen zorgen voor continuïteit en zijn van groot belang voor het straatbeeld.
Massa en vorm
Architectuur en stedenbouw hangen nauw met elkaar samen. De nadruk
ligt op het straatbeeld als geheel waarin de gevelwand het beloop van de
rooilijn volgt.
De - vaak liggende - vensters en de doorlopende daklijst bepalen het horizontale beeld van de straatwand, met daarin veel herhalingen.
Gevels hebben een driedeling bestaande uit basement, middendeel,
gevelbeëindiging. Vaak zijn erkers aan de voorgevel aangebracht.
In enkele buurten staan schuurtjes in de rooilijn die deel uitmaken van het
ontwerp als geheel.
Detaillering, kleur en materiaal
Typerend is het ambachtelijk materiaalgebruik. Het belangrijkste bouwmateriaal is baksteen in diverse kleuren en metselverbanden.
Siermetselwerk, bijzondere venstervormen en detaillering versterken het
architectonisch ontwerp. De herhaling van dieper gelegen kozijnen is belangrijk voor de gevelwand. De kleuren zijn gedekt.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
Een groot deel van Haarlem Noord, gebouwd in de periode 1920-1940,
staat op de nominatie te worden aangewezen tot beschermd stadsgezicht.
Het beleid voor de hoofdboomstructuur is opgenomen in het
Bomenbeleidsplan 2009-2019.

4.2 Haarlem Noord
Beschermd stadsgezicht in procedure Haarlem-Noord:
• Kleverparkbuurt
• Frans Halsbuurt
• Bomenbuurt
• een deel van de Planetenwijk
• Patrimoniumbuurt
Ontwikkelingsgeschiedenis en ligging in de stad
Het gebied is als woongebied aangelegd direct ten noorden van de bolwerken, tussen de Schoterweg en de waterloop de Delft. De structuur is
bepaald door de onderliggende noord-zuid lopende strandwal. De noordzuidverbinding Schoterweg – Rijksstraatweg en de oost-westverbinding
Kleverlaan zijn van oorsprong middeleeuws. Zij zijn nog steeds de struc-

tuurbepalende lijnen in het gebied.
Het zuidelijk deel van het gebied werd vanaf 1880 aangelegd op de
oost-weststructuur van de poldersloten, bijvoorbeeld rond het Frans Halsplein. Vanaf 1890 werd het Kleverpark aangelegd naar een ontwerp van
L. A. Springer en daarna het noordelijk daarvan gelegen Santpoortplein
e.o. De Patrimoniumbuurt is een complexmatig opgezette tuinwijk naar
ontwerp van T. Kuipers en A. Ingwersen, die werd gerealiseerd tussen
1918 en 1921 in opdracht van een woningbouwvereniging. Een groot deel
van de Bomenbuurt werd nog vóór de annexatie van Schoten in 1927
aangelegd. De noordelijker gelegen Planetenwijk ontstond in de periode
1925-1940.
Binnen het gebied zijn de rijk aanwezige groene ruimten van grote
betekenis voor de stedenbouwkundige structuur en de identiteit. Aan de
zuidkant van de Orionweg ligt het Huis te Zaanen, een uit de Middeleeuwen daterende versterking, die in een park gelegen is. Dit park zet
zich in westelijke richting voort in het Junoplantsoen, in zuidelijke richting
in het Marnixplein en in het noorden in het Planetenplein. In de groenzone
ten noorden van de Kleverlaan concentreren zich verscheidene functies,
waaronder het sportpark Kleverlaan, de Schoterveenpolder, de stadskwekerij en de algemene begraafplaats. Karakteristieke elementen van
het oorspronkelijke landschap, zoals de molen Klein Veenpolder en de
Schoterveenpolder, zijn hier geïntegreerd. De Kleverlaanzone vormt als
groene geleding een belangrijk oriëntatiepunt in de verder dichtbebouwde
omgeving.
In het gebied ligt een opvallend groot aantal prestedelijke elementen zoals
de begraafplaats aan de Schoterweg, de ruïne van het huis ter Kleef, het
Huis te Zaanen, Huize Hoogerwoerd en de molen van de Schoterveenpolder.
Ruimtelijke structuur
Het gebied als geheel kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid:
vijf verschillende gebieden worden door grote structuurlijnen aaneengesmeed. De hoofdstructuur laat een groot aantal stedenbouwkundige
vormen zien als (symmetrie-)assen, gebogen en geknikte straten, radiaalstraten, diagonalen en groene, al dan niet besloten pleinen. Daarbij is
gebruik gemaakt van middeleeuwse wegen als de Schoterweg en de
Kleverlaan. Bijzondere gebouwen, zowel uit de periode 1880-1940 (scholen, kerken) als van daarvoor (molen, Huis te Zaanen, Huis ter Kleef)
staan op markante punten in het gebied. Ze fungeren daarmee als
accenten in de stedenbouwkundige aanleg en liggen vaak in een zichtlijn.
De groene oost-westlong langs de Kleverlaan is een belangrijk structurerend element binnen het gebied. Hier liggen de Algemene Begraafplaats, Huis ter Kleef met de Stadskwekerij en de molen met omliggend
polderland. Het straatbeeld is in het gehele gebied gesloten en kenmerkt
zich door verspringende of gebogen rooilijnen en (vrijwel) gesloten bouwblokken. De vormen van deze bouwblokken zijn door de variatie in het
stratenpatroon steeds afwijkend. De meeste straten hebben aan weerszijden begeleidende boombeplanting.
In de Frans Halsbuurt, net noordelijk van de bolwerken, zijn de haaks op
elkaar staande straten aangelegd op de voormalige poldersloten.
De Kleverparkbuurt westelijk daarvan is (gespiegeld) ontworpen rond de
as Santpoorterstraat, die wordt onderbroken door het ronde plein bij de
Kleverparkweg en eindigt in het Santpoorterplein.
In de wat later gerealiseerde Bomenbuurt staat volkswoningbouw in de
vorm van een bouwblok met daarbinnen een hof of plein. Het gaat dan
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om groene ruimten die geheel of half omsloten zijn door complexmatige
bebouwing.
De hoofdstructuur van de Planetenwijk wordt gevormd door de Orionweg
en de Zaanenlaan die bij het driehoekige park rond het Huis te Zaanen
bij elkaar komen. De samenhangende groenstructuur, die op dit park is
georiënteerd, wordt versterkt door de aaneengesloten voortuinen eromheen.
Het patroon van het stratenplan van de Patrimoniumbuurt is bepaald
door de vorm van de bolwerken waar de buurt aan grenst. De buurt heeft
hiermee een sterke ruimtelijke relatie. Door de stijleenheid van de 399
woningen is deze buurt als één groot woningcomplex te beschouwen.

wordt gedomineerd door de Ripperda-kazerne. Het gebied wordt geherstructureerd.
Aanwezige ruimtelijke en architectonische karakteristieken zijn voor het
gehele deelgebied van hoge kwaliteit. Handhaven, herstellen en versterken van deze kwaliteiten zijn de uitgangspunten voor het ruimtelijk
kwaliteitsbeleid.

Overgang openbaar – privé
De woonbebouwing heeft vaak een voortuin. Een lage heg of bakstenen
muurtje zorgt voor de scheiding tussen privé en openbare ruimte. Vooral
de voortuinen die aan groene openbare ruimte zijn gelegen vullen de
openbare groenstructuur aan; de vormgeving van de erfafscheiding speelt
hierbij een rol.
Massa en vorm
De bebouwing bestaat uit eengezinsrijtjeshuizen, woningcomplexen en
herenhuizen. Door de architectonische samenhang zijn deze goed als
eenheid herkenbaar. Bindende elementen binnen zo’n eenheid of complex
zijn dakvlak, gootlijst, daklijst en erkers. In de bebouwing is een duidelijke
hiërarchie aanwezig die gebaseerd is op de status van de straat. Langs
hoofdstraten is de bebouwing twee bouwlagen met kap, terwijl in de
zijstraten de hoogte beperkt blijft tot één bouwlaag met kap of twee
bouwlagen met plat dak. De nokrichting van de kap, een zadel- of een
schilddak, loopt evenwijdig aan de as van de straat. Veel daken hebben
zowel aan de voor- als achterzijde dakkapellen. Opvallend zijn ook de
vele erkers aan de voorzijde van de woningen en de grote variatie aan
vormen daarin. Bijgebouwen bevinden zich op het binnenterrein van de
bouwblokken. Waar de kap ontbreekt is vaak pandgewijs een dakopbouw
gerealiseerd.
In de Frans Halsbuurt en rond het Kleverpark is de bebouwing vooral individueel, de bomenbuurt en de Patrimoniumbuurt bestaan uit complexen
met een sterke samenhang, die één geheel vormen.
Detaillering, kleur en materiaal
In het gehele gebied is veel bebouwing opgetrokken in rode of bruine baksteen. Gebouwen zijn voorzien van een rijke detaillering door middel van
lijsten, gevelstenen of siermetselwerk. De kleur van de kozijnen en ornamenten in de gevel is vaak wit, in contrast met het metselwerk. Hierop zijn,
met name bij de per pand vormgegeven woningen veel uitzonderingen.
Rijke detaillering (siermetselwerk, glas-in-lood) is kenmerkend voor de
bebouwing uit de jaren twintig en dertig. De daken worden als zij voorzien
zijn van een kap gedekt door matte antraciet kleurige of rode pannen.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
Kleverpark, de Bomenbuurt, Planetenwijk en Patrimoniumbuurt zijn stedelijke uitbreidingen waarvan de oorspronkelijke structuur nog grotendeels
intact is. Ook de bebouwing heeft op hoofdlijnen weinig veranderingen
ondergaan. De kwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimten maakt
het gebied aantrekkelijk als stedelijk woongebied.
De tussen de Binnenstad en Noord gelegen – oudere - Frans Halsbuurt
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5.

Strokenbouw (1960 – ca. 1975)

Gebiedstype Strokenbouw omvat de volgende gebieden:
Sinnevelt
Delftwijk noord
Schalkwijk
Parkwijk noord
Geschiedenis en ligging in de stad
Met de grote stadsuitbreiding Schalkwijk, waarin 10.000 woningen waren
gepland, werd rond 1960 gestart. Hierbij werd voortgeborduurd op de
stedenbouwkundige ontwikkeling die al eerder bij Sinnevelt en Delftwijk
was ingezet, namelijk strokenbouw.
Achterliggend idee was dat blokken (gestapelde) woningen, georiënteerd
op de zon en vrijstaand in het groen, licht, lucht en ruimte in huis konden
brengen. Binnen de wijken werden niet alleen woningen gepland, maar
ook aanverwante voorzieningen als scholen, kerken en buurtwinkels.
Bovendien werden groene zones aangelegd met sportterreinen en andere
recreatieve voorzieningen. De functies wonen, werken, verkeer en recreatie werden ruimtelijk van elkaar gescheiden.
De gebieden met strokenbouw liggen vooral aan de randen van de stad.

Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
In Schalkwijk en Parkwijk zijn transformatieprocessen gaande. Er is ruimte
voor herstructurering.
Delftwijk zuid is in de loop der tijd zo grondig aangepakt, dat het gebied
qua stedenbouw en architectuur niet meer onder ‘strokenbouw’ gerekend
kan worden, maar onder ‘divers’ is ondergebracht. De rest van Delftwijk is
nog wel intact en geldt als consolidatiegebied.
Het beleid voor de hoofdboomstructuur is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2009-2019.

Ruimtelijke structuur
De gebieden bestaan uit een compositie van verkeerswegen, groenen waterstructuur en bebouwing daarbinnen. De hoofdstructuur wordt
gevormd door doorgaande wegen op stedelijk niveau, met daaraan
gekoppeld woonstraten en –hoven, winkelpleinen en andere voorzieningen. De bebouwing staat vrij in openbaar toegankelijke openbare
ruimte en varieert van stroken hoogbouw tot blokjes laagbouw en twee
onder een kappers. Er is een afwisseling tussen korte en lange lijnen, lage
en hogere bouwblokken en de verhouding tussen bebouwing en openbare
ruimte. Identieke configuraties kunnen worden herhaald, zodat er sprake
is van stempels. Er is een sterke samenhang tussen openbare ruimte, bebouwing en groen. Hoogbouw accentueert de hoofdstructuur. De voorzieningen zijn centraal gelegen in het gebied.
Overgang openbaar – privé
In dit gebiedstype is de overgang openbaar – privé weinig uitgesproken.
Sommige strookjes hebben tuinen met erfafscheidingen.
Massa en vorm
De bebouwing bestaat uit stroken in laag- en middelhoogbouw, met een
heldere hoofdvorm met een zadeldak of plat dak. Veel bebouwing is rondom zichtbaar vanuit de openbare ruimte, waardoor hiërarchie in de gevel
ontbreekt. De architectuur is meestal sober en terughoudend.
De bebouwing heeft vlakke gevels, die geleding en ritme krijgen door herhaling van horizontale architectonische elementen als galerijen en balkons
en verticale als trappenhuizen. Per architectonische eenheid (strook of
stempel) is de architectonische vormgeving identiek of verwant.
Detaillering, kleur en materiaal
Materiaal en kleurgebruik zijn sober en terughoudend. Per architectonische eenheid (strook of stempel) zijn detaillering, kleur en materiaal
identiek of verwant. De herhaling daarvan bepaalt het totaalbeeld. Vaak
toegepast zijn diverse kleuren baksteen, houten gevelbekleding, kunststofplaten en beton.
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6.

Woonerven ca. 1975 – 1985

Gebiedstype Woonerven omvat de gebieden:
• Molenwijk
• Zuiderpolder
Geschiedenis en ligging in de stad
Woonerven zijn het resultaat van kritiek op de strokenbouw die als te
monotoon werd gezien. Bovendien werd daar de ‘menselijk maat’ gemist.
Als reactie daarop zijn woonerven ontworpen waarin werd gestreefd naar
kleinschaligheid en beslotenheid.
De Haarlemse woonerven liggen aan de stadsrand.
Ruimtelijke structuur
De structuur wordt bepaald door wijkontsluitingswegen voor het doorgaand verkeer en een vertakte plattegrond met verkeersluwe wegen
binnen de wijk zelf. Niet-doorlopende, meanderende straten eindigen in
woonerven waar wordt geparkeerd. Daarmee verweven is een structuur
van voet- en fietspaden. Verspringende rooilijnen hebben beslotenheid tot
gevolg. Er is een prominente, zich vertakkende groenstructuur aanwezig,
maar ook groen dat met de losse hand door de buurt lijkt gestrooid.
Er zijn veel verschillende typen woningen gebouwd, maar wel altijd in
blokken of series. In Zuiderpolder overheersen rijtjeshuizen.
Overgang openbaar – privé
Het onderscheid tussen openbaar en privé is vaag, omdat privétuinen
aan openbare groenstroken grenzen. De overgang is bovendien op veel
manieren vormgegeven: voortuinen, groenstrookjes, schuurtjes aan de
openbare ruimte van het woonerf.
Massa en vorm
Woningen hebben vaak geen duidelijke voor- en achterkant. Muur- en
dakvlakken worden steeds gebroken waardoor een gefragmenteerd gevelbeeld ontstaat. De opeenstapeling van kleine vlakken en elementen draagt
daar nog aan bij.
Bij woonerven zijn veel verschillende kapvormen toegepast, variërend van
platte daken tot asymmetrische zadeldaken, gebroken kappen en combinaties daarvan.
Detaillering, kleur en materiaal
Gevels zijn opgetrokken in verschillende kleuren baksteen en soms bekleed met hout. De detaillering vloeit vooral voort uit de variatie in venstervormen en het spelen met gevelhoogten en dakvlakken. Vaak worden
brede bakgoten toegepast.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
In dit gebiedstype zijn transformatieprocessen gaande. Er is ruimte voor
herstructurering.
Het beleid voor de hoofdboomstructuur is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2009-2019.
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7.

Woonbebouwing na 1985

Het gebiedstype Woonbebouwing na 1985 omvat de gebieden:
• Drosteterrein
• Noordwestelijk deel Vondelkwartier
• Wijk Scholenaer
• Mariastichting
• Nieuwbouw Zwemmerslaan
Geschiedenis en ligging in de stad
Het gebiedstype woongebieden na 1985 vormt een reactie op de kleinschaligheid en onoverzichtelijkheid en versnippering van de woonerven.
Het ‘klassieke’ stratenpatroon (of een variant daarop) keert terug. Er is
weer een helder onderscheid tussen privé en openbaar. Het omgaan met
de plek is van groot belang; de stedenbouwkundige plannen zoeken aansluiting op de vroegere functie van het gebied of op het landschap. Groen
en vooral water spelen een belangrijke rol.
Op dit moment is het Drosteterrein aan het Spaarne het enige grote gebied binnen dit type, maar binnen de stad zijn veel kleinere projecten ook
tot dit type te rekenen.
Ruimtelijke structuur
Het stedenbouwkundig ontwerp, de architectonische invulling daarvan en
de inrichting van de openbare ruimte hangen nauw met elkaar samen.
Kenmerkend zijn duidelijke oriëntatiepunten. De openbare ruimte heeft
een stenig karakter. Vooral bij laagbouw is er een duidelijke relatie met de
straat; soms zijn verkeersluwe ‘woonhoven’ aangelegd. Er is een grote
diversiteit aan woningtypen.
De bebouwing bestaat uit grotere eenheden, die in samenhang met elkaar,
met de omgeving en de openbare ruimte zijn ontworpen.
Massa en vorm
De vormgeving is zeer divers; aan het ontwerp is veel zorg besteed. De
woningen zijn in grotere gehelen naar één ontwerp gerealiseerd. De
bebouwing heeft een herkenbare architectuur met een duidelijk ‘ontwerphandschrift’.
Detaillering, kleur en materiaal
Veel aandacht is besteed aan materialisering en detaillering, die zeer
divers is. Deze variatie wordt in evenwicht gehouden door strakke vormen
en de ritmische herhaling die veel bebouwing kenmerkt. Samenhang binnen een architectonische eenheid is verkregen door identiek materiaal- en
kleurgebruik. Vooral baksteen is toegepast in verschillende kleuren, en
daarnaast natuursteen, hout en beton.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
Vooral binnen de Oostflank van Haarlem, waar het beleid transformatiegericht is, zullen in de loop der tijd meer projecten worden gerealiseerd,
die onder dit gebiedstype komen te vallen.
De wijken zijn gebouwd met een hoog ambitieniveau ten aanzien van de
ruimtelijke kwaliteit. Het streven is erop gericht hier aan vast te houden.
Bebouwing na 1985 heeft altijd een duurzaamheidsdoelstelling meegekregen. Het beleid is er op gericht om hieraan bij aanpassing/transformatie
vast te houden.
Het beleid voor de hoofdboomstructuur is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2009-2019.
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8.

Diverse bebouwing

Het gebiedstype Diverse bebouwing omvat de volgende gebieden:
• Delftwijk zuid
• Zijlweg e.o.
• Schalkwijk Midden
• Slachthuisterrein e.o.
Geschiedenis en ligging in de stad
De gebieden die nu onder het gebiedstype Diverse bebouwing vallen,
liggen aan de west- en de oostkant van de stad. Het gaat om gebieden
die ooit een duidelijke stedenbouwkundige structuur of bebouwing hadden
maar waarvan in de loop der tijd grote delen zijn veranderd, of uit gebieden die bestaan uit een aaneenschakeling van verschillende structuren
en typen bebouwing. Bij de meeste zijn bovendien ook nu nog ontwikkelingen gaande.
Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur van deze gebieden is ingrijpend gewijzigd of
nog aan verandering onderhevig. Bij Zijlweg e.o. is de weg zelf de bepalende structuur. Delftwijk zuid is een wijk die is gerealiseerd in strokenbouw. Naderhand zijn zoveel verschillende invullingen gerealiseerd dat
de cohe-rentie die ooit heeft bestaan, verloren is gegaan. Ook rond het
Slachthuisterrein en in Schalkwijk Midden wordt de ruimtelijke structuur
ingrijpend gewijzigd.
Overgang openbaar – privé
Voor de herenhuizen aan de Zijlweg liggen voortuinen met erfafscheidingen. Nogal wat van deze tuinen en erven heeft verharding gekregen en
dient als parkeerplaats. Elders is de overgang vrij abrupt.
Massa en vorm
De bebouwing is uitermate divers.
Detaillering, kleur en materiaal
Diversiteit is de norm.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
Het binnenstadgebied van Schalkwijk transformeert van een monofunctioneel naar een gemengd stedelijk gebied.
Het beleid voor de hoofdboomstructuur is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2009-2019.
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9.

Bedrijven/kantorengebied

Het gebiedstype Bedrijven/kantorengebied omvat de volgende gebieden:
• Bedrijvengebied Zuid-West
• Waarderpolder
Geschiedenis en ligging in de stad
Vanaf 1927, na de annexatie van het gebied dat behoorde bij Haarlemmerliede en Spaarnwoude, werd het omvangrijke bedrijvengebied
Waarderpolder aangelegd. In eerste instantie bleef de bebouwing beperkt
tot de oever van het Spaarne; pas na 1960 kwam de geplande
grootschaligheid tot stand. Het gebied ligt in het noordelijk deel van de
Oostflank van Haarlem, noordelijk van de Amsterdamseweg.
Het bedrijvengebied Zuid-West ligt in het zuidwesten van de stad ingeklemd tussen de Leidsevaart en het spoor.
Ruimtelijke structuur
Bedrijventerreinen zijn bereikbaar door enkele door of rond het gebied
lopende hoofdontsluitingen met daarop aantakkende secundaire wegen.
Bij de Waarderpolder speelt het Spaarne een hoofdrol als transportroute
en als beeldbepalende structuur. Hier zijn dan ook de oudste, watergebonden industriële gebouwen gerealiseerd.
In het bedrijvengebied Zuid-West komen verschillende verkavelingsvormen voor. Het noordelijk deel wordt grotendeels in beslag genomen door
een recent aangelegde autoboulevard, waar verschillende garages zijn
ondergebracht in identieke volumes.
Overgang openbaar – privé
Bij bedrijven- en kantorengebieden is er een harde overgang tussen openbaar en privé. Alleen bij bedrijventerreinen zijn vaak hekwerken aangebracht rond de bij de bedrijfspanden behorende verharde parkeerruimte.
Massa en vorm
Meestal bestaat de bebouwing uit solitaire gebouwen of conglomeraten
van volumes. De gebouwen van twee of drie lagen hebben meestal een
efficiënte rechthoekige vorm, waarvan soms bij de entreepartij afgeweken
wordt. Op grote kavels is de bebouwing hoger en diverser van vorm. Door
het solitaire karakter worden deze afwijkende vormen benadrukt. Vooral
langs het Spaarne staan historische industriële bedrijfspanden.
Detaillering, kleur en materiaal
In bedrijven- en kantoorgebieden komt een grote variatie aan kleur- en
materiaalgebruik voor. Veel, vooral oudere, panden zijn opgetrokken van
baksteen, maar ook damwandprofielen, beton en kunststof plaatmaterialen komen voor. Bij recentere gebouwen zijn in de gevels ook meerdere
materialen tegelijk toegepast. Over het algemeen is de detaillering sober
en doelmatig.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
In de Waarderpolder is het beleid gericht op intensivering van het
bedrijventerrein.
Het beleid voor de hoofdboomstructuur is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2009-2019.
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10. Stedelijk groen
Het gebiedstype Stedelijk groen omvat de volgende gebieden:
• Haarlemmerhout e.o.
• Frederikspark (deel)
• Wilhelminapark
• Florapark
• Kenaupark (deel)
• Bolwerken
• Romolenpark
• de Zaanen
• Schoterbos/Noordersportpark
• Van der Aartsportpark
• Pim Mulier Sportcomplex
• Burgemeester Reinaldapark
• Sportcomplex Overhout
• Kennemer sportcentrum
Geschiedenis en ligging in de stad
De Haarlemmerhout is al eeuwenlang het stedelijk recreatiegebied voor
de Haarlemmers. Dit unieke, uitgestrekte bosgebied is eind 16de eeuw
herplant. De huidige vorm kreeg het gebied in 1828. Het maakt deel uit
van het beschermd Stadsgezicht Binnenstad (zie aldaar) en wordt daarom
hieronder verder buiten beschouwing gelaten.
Ook worden het Kenaupark, de Bolwerken, het Frederikspark, het Florapark, de Zaanen en het Wilhelminapark hieronder buiten beschouwing
gelaten. Deze plekken vallen binnen het beschermd stadsgezicht of het
beschermd stadsgezicht in procedure.
De andere stedelijke groengebieden zijn veelal na 1945 ontstaan, vaak in
de buurt van een nieuw gebouwde wijk en als onderdeel van een stedenbouwkundig plan. Sportvelden zijn aangelegd op gemeentelijk initiatief, het
beheer gebeurt door sportverenigingen. Het Schoterbos en naastgelegen
sportvelden zijn aangelegd in de jaren vijftig; de andere later.
Stedelijke groengebieden liggen vooral langs de rand van de stad. Het
gaat dan vooral om sport- en recreatiecomplexen en begraafplaatsen.
Maar ook grotere stadsparken als het Schoterbos en het Burgemeester
Reinaldapark liggen in de periferie van de stad, gecombineerd met
sportvelden. Alleen het sportcomplex Overhout ligt in feite vlakbij de
binnenstad van de stad; door de ligging aan het Spaarne lijkt het echter
buiten de stad te liggen.

Veel sportcomplexen hebben uitgesproken kleinschalige bebouwing, die
sober en functioneel is van uiterlijk. Maar de (recenter gebouwde) stadions, sporthallen en het crematorium zijn grootschalige volumes met
uiteenlopende vormen.
Opvallend zijn de forse lichtmasten op sommige sportvelden.
Detaillering, kleur en materiaal
Vanwege de uiteenlopende functies van de gebouwen en de grote verschillen in bouwperiode is er een grote verscheidenheid aan detaillering,
kleur en materiaalgebruik. Gebouwen bij de sportvelden zijn vooral sober
en opgetrokken van baksteen. Andere bebouwing is veel representatiever
en opvallender van materiaal en kleur.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
In de stedelijke groengebieden is de regie deels gericht op consolidatie en
deels gericht op een beschermende regie. Zo geldt er o.a. in de Haarlemmerhout, het Frederikspark, de Bolwerken en het Kenaupark een beschermende regie. Een enkele keer ligt het gebiedstype stedelijk groen binnen
een gebied waar ‘transformatie regie’ geldt.
Het beleid voor de hoofdboomstructuur is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2009-2019.

Ruimtelijke structuur
Sportcomplexen bestaan uit sportvelden met de bijbehorende utilitaire bebouwing als kantines, tribunes, kleedruimten, soms ook stadions, zwembaden of ijsbanen. Ontsluiting en parkeerplaats bedienen een aantal sportvelden tegelijkertijd. Sportvelden worden vaak omgeven door een groene
afscheiding bestaande uit sloten, struiken en bomen.
Begraafplaatsen hebben een parkachtige aanleg, net als de stadsparken.
Eigenlijk alle bebouwing heeft een solitair karakter, en is functioneel gesitueerd t.o.v. de bijbehorende voorziening. Ze zijn van alle kanten zichtbaar. Gebouwen met een meer openbare functie (zwembad Planeet en
het crematorium) zijn op de openbare weg georiënteerd.
Massa en vorm
Er is een grote diversiteit aan vormen en afmetingen van de bebouwing.
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11. Landschappelijk groen
Het gebiedstype landschappelijk groen omvat:
• binnenduinrandgebied
• veenweidegebied langs Ringvaart
• veenweidegebied langs Zuider Buiten Spaarne
• veenweidegebied langs Noorder Buiten Spaarne
• veenweidegebied rond Spaarndam
Geschiedenis en ligging in de stad
Het binnenduinrandgebied ontstond in de middeleeuwen. Toen werd het
venige gebied westelijk van de stad, tussen de Haarlemse strandwal en
Bloemendaal, drooggelegd ten behoeve van de landbouw. Hiervoor werd
aan de westrand de Houtvaart gegraven. De gronden werden ook gebruikt
als bleekvelden voor de Haarlemse linnennijverheid en vanaf de 18de
eeuw als tuingebouwgebied voor bloembollenteelt. De west-oost door
het gebied lopende Brouwersvaart diende om zoet water naar de stad te
voeren voor de bierbrouwerij.
Het gebied is gelegen tussen het bosgebied van Elswout en het Ramplaankwartier, de Westelijke Randweg, de Zijlweg in het noorden en Oosterduin in het zuiden.
Het veenweidegebied omvat het landelijk gebied aan de oostzijde van de
stad, rond de Oostflank. Het gaat om het veenweidegebied dat ten oosten
van de oostelijke, of oudste strandwal is gelegen. Het is ontstaan bij de
middeleeuwse ontginningen en is grotendeels nog in gebruik als grasland.
De van oorsprong vooral agrarische bestemming heeft op sommige plekken plaats gemaakt voor woon- en andere bestemmingen als rioolzuiveringsinstallaties en recreatiegebieden, die de nabijheid van de stad
duidelijk voelbaar maken.
Ten westen van Spaarndam liggen de bij de Stelling van Amsterdam
behorende Forten ten noorden en ten zuiden van Spaarndam, met bijbehorende inundatievlaktes, verboden kringen, bunkers en munitieloodsen.
Ruimtelijke structuur
Het binnenduinrandgebied is nog steeds duidelijk herkenbaar als open
tuinbouwgebied bestaande uit tuinbouwgrond met daarop spaarzame
bebouwing, kassen en bollenschuren. Het gebied heeft een oost-west
georiënteerde strokenverkaveling die noordelijk van de Zijlweg noord-zuid
loopt. De bebouwing ligt aan lanen die ontsluiten vanaf de Vlaamseweg,
de L. Meeszstraat en het Houtmanpad.

Overgang openbaar – privé
Rond de bebouwing zijn geen markante overgangen openbaar – privé.
Massa en vorm
In het gehele gebied staat solitaire, ruim vrijstaande bebouwing. De
bebouwing varieert van kleinere woonhuizen tot veel grotere boerderijen.
De woonbebouwing heeft één bouwlaag en een kap. Dichte schuren en
kassen zijn niet hoger dan 7.5m en hebben een zadeldak.
Detaillering, kleur en materiaal
In het binnenduinrandgebied staat sobere bebouwing bestaande uit baksteen met een pannen kap. Bij de schuren is divers materiaal toegepast,
variërend van baksteen tot golfplaat en beton.
In het veenweidegebied is een grotere diversiteit aan detaillering, kleur en
materiaal. Veel panden zijn bovendien verbouwd, uitgebreid of vernieuwd.
Baksteen, wit pleisterwerk en hout zijn als bouwmateriaal veel gebruikt.
Het houtwerk is vaak in witte en donkergroene tinten geschilderd.
Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid
Het landschappelijk groen rond Haarlem is van grote waarde als groene
contramal van het stedelijk weefsel. Kernkwaliteiten zijn het groene karakter en de openheid. Het landschappelijk groen heeft een recreatieve
functie als uitloopgebied.
De Binnenduinrand heeft daarnaast ook nog een sterke cultuurhistorische
waarde. Er lopen historische zichtlijnen vanuit de binnenduinrand op de
Oude en Nieuwe St. Bavo en vice versa vanuit de stad op de landgoederenzone. De landschappelijke en recreatieve waarde van het
buitengebied neemt de komende jaren verder toe door verdere
binnenstedelijke verdichting en de toename aan vrije tijd.
Het landschappelijk groen rond Haarlem maakt onderdeel uit van het
Metropolitane Landschap van de Metropoolregio Amsterdam en in dit
verband wordt er anno 2012 in intergemeentelijk verband met de provincie
gewerkt aan regionale toekomstvisies voor de Binnenduinrand en
Bufferzone Amsterdam-Haarlem.
Het beleid voor de hoofdbomenstructuur is opgenomen in het
Bomenbeleidsplan 2009-2019.

In het veenweidegebied zijn grote waterlopen structuurbepalend; daarbinnen bepalen historische structuren als kavelsloten, wegen en dijken het
beeld. In de zoom tussen het Buiten Spaarne en Schalkwijk staat lintbebouwing langs de Noord- en vooral de Zuid-Schalkwijkerweg. Aan de
oostkant gaat het om meer verspreid gelegen (van oorsprong agrarische)
bebouwing. De bebouwing ligt meestal langs of dichtbij deze historische
wegen. Boerderijen liggen meestal verder naar achteren, dieper het land
in. Een agrarisch complex bestaat uit een hoofdgebouw met daarbij een
aantal schuren, stallen en andere bijgebouwen.
In de oostelijke strook zijn ook twee rioolzuiveringsinstallaties gebouwd.
Het onbebouwde gebied is open van karakter. Het meest opvallend is
wat dat betreft het inundatiegebied in de Oude Spaarndammer polder bij
Spaarndam. Hier is het contrast tussen de stad en haar veenweidegebied
heel sterk.
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1.

Het Spaarne

Structuurlijn het Spaarne:
• Waterrijk Spaarne
• Noorder Buiten Spaarne
• Binnen Spaarne
• Zuider Buiten Spaarne
• Tuinstad aan het Spaarne
Het Spaarne slingert zich als aaneengesloten waterlint door de stad en
het landschap. Het verbindt de Ringvaart met het Noordzeekanaal via
de sluizen bij Spaarndam en is daardoor een belangrijke vaarroute voor
beroeps- en pleziervaart.
Het Spaarne is ontstaan als veenstroom voor de afwatering van de
veengebieden. Gedurende vele eeuwen was het Spaarne in de binnenstad het middelpunt van diverse activiteiten gelieerd aan het water. Namen
als turfmarkt, hooimarkt, varkenmarkt, maar ook Scheepmakersdijk en gebouwen als de Waag verwijzen naar dit verre verleden. Van de 12e tot het
midden van de 19e eeuw was de oostkant van het Spaarne voornamelijk
een agrarisch gebied met molens en boerderijen.
Vanaf de jaren tachtig van de 19e eeuw vond Haarlem aansluiting bij de
industriële revolutie. Het Noorder Buiten Spaarne werd in gebruik genomen door verschillende industrieën. Met ondermeer de chocoladefabriek
van Droste (1896) en de Gemeentelijke Gas- en Lichtfabriek. Door de vestiging van scheepswerven als Hubertina, de Haarlemsche Scheepsbouwmaatschappij, Figee en Conrad / Stork-Hijsch kreeg het gebied langs de
stroom een steeds sterker industrieel profiel. Vanaf de jaren zestig van de
20ste eeuw vond een enorme schaalvergroting plaats. Aan de westoever
kenmerkte de ontwikkeling van de oevers zich langs de Spaarndamseweg
als stadsrand. Autobedrijven, grootschalige functies in contrast met de
achterliggende buurten.
De ontwikkeling van het zuidelijk Spaarne begon bij het Rozenprieel en de
Slachthuisbuurt (1922-1924) en breidde zich vervolgens uit met de villagebieden. In de jaren zestig ontstond het idee om onder meer het Rozenprieel geheel te slopen, om plaats te maken voor kantoren en winkels. Het
idee werd niet gerealiseerd. De kantoortoren Koningstein is een relict van
die visie.
Schalkwijk, het grootschalige woningbouwplan uit dezelfde periode, is wel
van de grond gekomen. Verdeeld in vier wijken en van 1963 tot en met
1969 kloksgewijs gebouwd. Europawijk en Molenwijk begrenzen de westflank van het Spaarne. Tussen het Spaarne en Schalkwijk is in de plannen
een groene zoom vrijgehouden, als bufferzone tussen stad en landschap.
In de loop van de jaren hebben zich in het noordelijk deel van de Groene
Zoom allerlei stadsrandfuncties gevestigd. In het zuidelijk deel is het oorspronkelijk veenweidelandschap goed geconserveerd.

tuurlijn Vondelweg).
De Oude Spaarndammerpolder heeft cultuurhistorische waarde als
schootsveld ofwel plofkring van de Positie van Spaarndam, dat deel
uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Het veenweidegebied bevat
broedplaatsen voor veenweidevogels. Het Schoteroog is een voormalige stortplaats en recentelijk ingericht als onderdeel van recreatiegebied
Spaarnwoude met terreinhoogten tot 6 à 7m. Beeldbepalend zijn de windmolens. De nieuwe Schoterbrug is een beeldbepalend ruimtelijk element
over het Spaarne.

1.2 Noorder Buiten Spaarne
Structuurlijn Noorder Buiten Spaarne, begrenst gebiedstypen:
• Landschappelijk groen
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Bedrijven/kantorengebied
Ruimtelijke structuur/ typologie bebouwing
Het Noorder Buiten Spaarne is twee kilometer lang en heeft een wisselende breedte van 63m tot wel 185m bij het noordelijk deel. Dit deel van
het Spaarne heeft twee qua karakter zeer verschillende oevers: de Waarderpolder en de Spaarndamseweg. De oever van de Waarderpolder wordt
gevormd door grootschalige bedrijfsbebouwing. De Spaarndamseweg kent
een zeer divers bebouwingsbeeld. Soms samenhangend met de achterliggende buurten, vaak onderscheidend met forsere bebouwing, appartementen of grootschalige winkelfuncties.
Overgang openbaar – privé
De oever langs de Waarderpolder is niet openbaar. Er zijn geen routes
langs het water. De meeste bedrijven hebben geen functionele relatie
met het water (meer). Ter plaatse van het voormalige Drosteterrein is een
openbare oever ingericht in samenhang met de omgeving. De Spaarndamseweg kent verschillende overgangen. Van kleinschalige particuliere
tuinen tot hoge bedrijfshekken.
Verkeersstructuur
De Spaarndamseweg is in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan
aangewezen als gebiedsontsluitingsweg B met een 50km/uur regime. Met
de nieuwe verkeersroute over de Waarderweg is de verkeersdrukte op de
Spaarndamseweg verminderd. Een nieuw boulevardprofiel is in uitvoering:
een rijbaan gescheiden door een middenberm met aan de huizenzijde een
vrijliggend fietspad en langsparkeren. Aan de kade een vrijliggend fietspad
en een wandelgedeelte uitgevoerd in basaltkeitjes. Trottoir en parkeerstroken worden uitgevoerd in klinkers.

1.1 Waterrijk Spaarne
Structuurlijn Waterrijk Spaarne, doorsnijdt gebiedstype:
• Landschappelijk groen

Groenstructuur
De Spaarndamseweg is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel
van de hoofdboomstructuur. Langs de kade wordt één tot drie rijen iepen
aangeplant. Langs de gevels staan geen bomen.

1.3 Binnen Spaarne
Structuurlijn Binnen Spaarne, snijdt gebiedstype:
• Binnenstad
Ruimtelijke structuur/ typologie bebouwing
Het Spaarne heeft hier een wisselende breedte van 22m bij de Grevestenenbrug tot 75m bij de Hooimarkt. Het Binnen Spaarne is onderdeel
van het beschermde stadsgezicht. Door het slingeren van de rivier
ontstaan wisselende zichtlijnen en panorama’s op markante gebouwen
en gevelwanden. Vooral het deel tussen Melkbrug en Gravestenenbrug is
gezien de rijkdom aan historische gevels uniek. De westoever heeft een
verspringende rooilijn, waardoor open ruimten ontstaan; dit zijn de oorspronkelijke markten. De oostoever heeft een vrij constante breedte. De
veelal stenig kades zijn gemetseld en hebben deksloven. Het deel vanaf
Bakenessergracht tot en met Gedempte Oude Gracht is ingericht met
klinkers (zie ook beschrijving beschermd stadgezicht).
Er zijn drie bruggen over het Binnen Spaarne, elk met een eigen karakteristiek en historische achtergrond: de Catharijnebrug, de Gravestenenbrug, de Melkbrug.
Overgang openbaar - privé
De gevels staan in de rooilijn. Langs de oevers zijn op meerdere plekken
woonboten aanwezig. De woonboten hebben veelal uitstallingen op de
(openbare) kade. Bij de Scheepmakersdijk staan een aantal woningen met
de achterzijde aan het water.
Verkeersstructuur
De westoever van het Binnen Spaarne is in het Haarlems Verkeers- en
Vervoerplan aangewezen als gebiedsontsluitingsweg B met een 50km/uur
regime. Momenteel is er nog een groot onderscheid tussen verschillende
wegprofielen. Vanaf de Bakenessergracht tot en met de Gedempte Oude
Gracht is de westoever ingericht als 30km/uur regime met
éénrichtingsverkeer. De Turfmarkt heeft een verkeersinrichting volgens
gebiedsontsluiting type B met een 50km/uur regime. Op de Turfmarkt is
ook de Hoogwaardige Openbaar Vervoerlijn aanwezig. De oostzijde is in
zijn geheel onderdeel van het 30km/uur regime.
In het Spaarneplan is de ambitie opgenomen om de oevers van het Binnen Spaarne door vermindering van de verkeersfunctie meer op de verblijfsfunctie in te richten.
Groenstructuur
De westoever van het Binnen Spaarne is in het Bomenbeleidsplan 20092019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. Vanaf de Bakenessergracht
staat één rij bomen langs de kade. Deels staat er ook een rij bomen langs
de gevels.
In het Spaarneplan is de ambitie opgenomen om verschil in groentoepassing aan te brengen tussen Nieuwstad deel, Koudenhorn, Donker Spaarne
en Turfmarkt, dit in samenhang met de historische ontwikkeling en de
gebruiksfunctie.

Beschrijving
Het Waterrijk Spaarne ligt aan de noordkant van de stad, naast Spaarndam en Mooie Nel in de Hekslootpolder. Dit is een veenweidegebied. De
Vondelweg vormt de harde grens tussen stad en landschap (zie struc39
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verkeerskundige inrichting langs het Binnen Spaarne

oever bij Rozenprieel, bepaald door woonboten

eindpunt van de Zuid-Schalkwijkerweg

inrichting van het openbaar gebied, niet des binnenstads

zicht over de Vereenigde Polder, richting Molenwijk

Spaarne-gerelateerde functies, o.a. jachtwerf

zicht over het Spaarne, richting Slachthuisbuurt

Mariastichting, een nieuwe ontwikkeling aan de oever van het Spaarne

bijzonder woonhuis ‘De Steenhaag’ van J.B. van Loghem
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1.4 Zuider Buiten Spaarne
Structuurlijn Zuider Buiten Spaarne, begrenst gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
Het Zuider Buiten Spaarne heeft een wisselende breedte van 34 tot 70m.
De rivier vormt hier de grens tussen de woonbuurten Rozenprieel en
Slachthuisbuurt.
Het Rozenprieel, aan de westelijke oever (gebiedstype stadsuitbreidingen
buiten de vestinggracht tussen 1870 en 1920) is een typische 19e eeuwse arbeidersbuurt met contrastrijke stadsvernieuwing uit verschillende
periodes, maar bevat ook portieketage complexen en appartementenblokjes. Meest recent is de Europan ontwikkeling naast de kantoortoren
Koningstein. Voor het Rozenprieel is een gebiedsvisie opgesteld, waarin
de ontwikkeling van een wandelpromenade langs het Spaarne en een
vermindering van het aantal woonboten wordt voorgesteld.
Langs de oostoever ligt de Schalkwijkerstraat met gevarieerde bebouwing, deels aansluitend op de achterliggende buurten en deels autonoom
ontwikkeld. Opvallend zijn de woningcomplexen van de Slachthuisbuurt
(1922-1924). Langs de weg zijn u-vormige woonhofjes ontwikkeld in één
laag en met hoge mansarde kappen.
Over het Zuider Buiten Spaarne zijn twee bruggen gebouwd: de Lange
Brug en de Buitenrustbrug. De Lange Brug is de meest recente. In het
Spaarneplan is kleinschaligheid en diversiteit in samenhang met de
achterliggende buurt het uitgangspunt voor het Zuider Buiten Spaarne.
Verkeersstructuur
De Schalkwijkerweg is in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan aangeduid als gebiedsontsluitingstype A met een 50km/uur regime. De weg is
onderdeel van de Hoogwaardige Openbaar Vervoerlijn. De straat heeft
aan één zijde een tweerichting vrijliggend fietspad. Onder de Buitenrustbrug is een nieuwe fietsverbinding aangelegd. De oever langs het Rozenprieel is onderdeel van het 30km/uur regime.
Groenstructuur
De Schalkwijkerweg is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van
de hoofdboomstructuur. Langs de oever is een doorgaande overwegend
dubbele, incidenteel enkele platanenrij in de grasbermen aanwezig. Langs
de gevelzijde is op enkele plekken een korte rij steeds van verschillende
soorten aanwezig.

1.5 Tuinstad aan het Spaarne
Structuurlijn Tuinstad aan het Spaarne, begrenst gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Villagebieden
• Woonbebouwing na 1985
• Stedelijk groen
• Landschappelijk groen

De westoever wordt hier gedomineerd door een planmatig opgezette villawijk. Overwegend in landelijke stijl vormgegeven woonbebouwing staat
op ruime kavels met gemengde fors uitgegroeide beplanting. De bebouwing van de oever richt zich naar het water. De oever heeft een karakteristieke afwisseling tussen openbaar en privé. Het slingerende wegenpatroon
geeft een afwisselend zicht op het Spaarne en maakt dat de villabuurt
daadwerkelijk tot aan het Spaarne doorloopt.
De overgang van de Buitenrustbrug naar de Villabuurt wordt gevormd
door de witte villa Vlietzorg (ca. 1800) en de nieuwbouw op de voormalige Maria Stichting. Een serie van vier appartementencomplexen van vijf
lagen hoog met elk een andere uitstraling begeleiden de oever. De oude
tuinkoepel op het oude terrein van het 17e eeuwse buiten Spaarnhout,
het landhuis voor Anker uit 1918 van J.C. Kramer, De Steenhaag uit 1912
van J.B. van Loghem zijn voorbeelden van bijzondere objecten langs de
westoever.
De oostoever wordt gevormd door de groene scheg die vanaf de
Ringvaart het landschap tot aan de Buitenrustbruggen de stad in brengt.
Dit is als groene zoom rond Schalkwijk bedacht: groenvoorzieningen langs
de stadsrand met grootschalige recreatieve functies. Er zijn beperkte oostwest relaties tussen Schalkwijk en het Spaarne. Een opeenvolging van
sportvelden, woonenclaves en open veenweidegebied wordt verbonden
door de Noord- en Zuid-Schalkwijkerweg als doorgaande recreatieve
route. De put van Vink met de Schouwbroekerbrug vormt een oeververbinding en schakel tussen Heemstede en Haarlem. Vanaf hier ligt de
Zuidschalkwijkerweg met kleinschalige lintbebouwing en erven. Het landelijk karakter wordt versterkt door het jaagpad, volkstuinen, kleinschalige
functies als jachthaven en de molen.
In de loop van de tijd is een aantal woningbouwenclaves in het gebied
ontwikkeld: de Schoolenaer en de ontwikkeling aan de Zwemmerslaan op
het voormalig zwembadterrein.
De grens van de Vereenigde polders wordt gevormd door de Molenwijk,
met de Betuweweg die deels langs achterkanten van woningen loopt.
Langs de Betuweweg wordt de bebouwing gefilterd door een rand van
populieren. Vanaf de Molenwijk geeft deze plek mooi doorzicht over de
polder.
Verkeersstructuur
De villabuurten aan de westoever zijn onderdeel van het 30km regime. De
Zuid-Schalkwijkerweg is een belangrijke noord-zuid fietsverbinding. De
weg is geen doorgaande auto-route, vooral bedoeld voor bestemmingsverkeer.
Groenstructuur
De Zuid-Schalkwijker weg is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. Een doorgaande boomstructuur is echter
niet bepalend. Grasbermen met afwisselend rijtjes inheemse boom (populieren, knotwilgen, essen) of opgaande heesterbeplanting (zoals Elzen)
vormen de groenstructuur van de weg.
De villabuurten hebben in verhouding weinig openbaar groen. De kwaliteit
van het groenbeeld wordt bepaald door de tuinen. Langs het Spaarne hebben de wegen straatbomen.

Dit deel van het Spaarne heeft een breedte van 67 tot 80 meter.
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Leidsevaart

Structuurlijn Leidsevaart, doorsnijdt gebiedstypen:
• Binnenstad
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Villagebieden
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Bedrijven/kantorengebied
• Stedelijk groen

Groenstructuur
De vaart is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. Langs de vaart in de kaderand staat één rij bomen. Bij het
smalle deel bij de Leidsevaartbuurt ontbreekt de rij deels.

Geschiedenis en ligging in de stad
De Leidsevaart is een van de twee trekvaarten die Haarlem heeft. De
vaart vormt een doorgaande waterverbinding tussen Haarlem en Leiden
en werd aangelegd in 1656 en 1657. Langs de oostzijde van de vaart is
een aantal bijzondere buitenplaatsen ontstaan, zoals Zomerlust en Hofstede Zwanenburg waarvan de koepel nog steeds zichtbaar is langs de
vaart. In de 19e eeuw zijn de twee koepels van Zwanenburg en Vaartzicht
onderdeel geweest van de bloembollenkwekerij Tubbergen. Bij de aansluiting met de binnenstad ontstond een schiereiland tussen de Leidsevaart
en de Zijlsingel. Later, halverwege de 19e eeuw, is de Zijlsingel gedempt
en is de Wilhelminastraat onstaan. Daarmee werd de Leidsevaart de
afrondende gracht langs de binnenstad.

hofstede Zwanenburg

Ruimtelijke structuur /typologie bebouwing
De vaart vormt een strakke rand langs de binnenstad en de villagebieden.
Hij loopt van de Brouwersvaart tot aan de Westelijke Randweg. De waterbreedte is 16 tot 19m. De vaart heeft een asymmetrisch profiel met aan de
ene zijde een stenige kade en aan de andere zijde een kade bij de binnenstad en voor het overige tuinen. Over de Leidsevaart gaan negen bruggen:
een smalle voetgangersbrug uit de jaren ’80 en acht verkeersbruggen met
stenen brughoofden en smeedijzeren hekwerken in een rode kleur, soms
gecombineerd met geornamenteerde verlichtingselementen.
De bebouwingsstructuur langs de vaart is gevarieerd. Langs de westzijde
is de bebouwing aaneengesloten en veelal twee lagen met of zonder kap.
Monumentaal zijn de kathedrale Basiliek St. Bavo, de stadsschouwburg en
het patronaat aan de Zijlsingel. Het kantoorcomplex van de ING uit 1999
vormt de beëindiging van het schiereiland. Voor het overige voegt de bebouwingsstructuur zich aan de oostzijde naar de omliggende wijken en is
de vaart opgenomen in de wegenstructuur van de buurten, behalve bij de
voormalige kwekerij van Tubbergen: hier zijn de tuinen met de koepelbebouwing en een crescentvormige nieuwbouw uit de jaren ’80 een groene
oase.

hofstede Vaartzicht (voormalige kwekerij Tubbergen)

Overgang openbaar en privé
De westzijde heeft veelal kleine voortuinen. De tuinen ontbreken bij voorzieningen of wanneer de gevels in de rooilijn zijn geplaatst. De voortuinen
worden begrensd door lage erfafscheidingen, afwisselend van karakter.
Verkeersstructuur
De Leidsevaart is de doorgaande noord-zuidroute die de oostelijke buurten ontsluit. De route is in het Haarlems Verkeer- en Vervoerplan een gebiedsontsluitingsweg B en heeft een ontsluitende buslijn. De wegbreedte
is met de 15 tot 19m smal voor alle functies. Dit geldt met name bij de
Leidsebuurt. Langs de huizen is een vrijliggend fietspad. Aan de kade is
een fietspad gecombineerd met een voetpad.
vaart met nieuwe kade
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3.

Brouwersvaart

Structuurlijn Brouwersvaart, doorsnijdt gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Landschappelijk groen
Geschiedenis en ligging in de stad
Aanvankelijk werd het overvloedige water uit de duinen afgevoerd via
beken, later gebeurde dit via gegraven kanalen. Vanaf de 16e eeuw
gebruikten Haarlemse brouwerijen schoon duinwater; de Brouwerskolk
werd gegraven om het water van de duinen naar de brouwerijen te vervoeren. Vanaf de 17e eeuw werd de Brouwersvaart tevens gebruikt voor
het vervoer van bouwzand naar Haarlem en bouwmaterialen naar de
buitenplaatsen als Elswout. In de 18e eeuw werd de waterstand steeds
beter geregeld en werd dit gebied de ‘tuin’ van Haarlem met groenten en
bollenkwekerijen. De vaart werd gebruikt voor het vervoer van de producten naar de markten en veilingen in Haarlem. Met de aanleg van het
spoor werd het gebied steeds aantrekkelijker voor vestiging van stedelijke
forensen.

Brouwersvaart met zicht op de Grote Kerk

Ruimtelijke structuur /typologie bebouwing
Zeer smalle vaart van 5 tot 9m breed. Tot de Westelijke Randweg heeft
de vaart een stedelijk karakter met een totale profielbreedte van 25 tot
30m met aan beide zijde een smalle rijbaan. Hier is een asymmetrisch
profiel met aan de ene zijde een stenige kade en aan de andere zijde een
grastalud met bomen en houten damwand. In het midden ligt een smalle
houten voetgangersbrug met treden. Voor het overige zijn de bruggen verkeersbruggen met stenen brughoofden en stalen hekwerken in een witte
kleur en een strakke rechthoekige vormgeving.
De bebouwing is gevarieerd met twee tot drie lagen met en zonder kap,
en incidenteel vierlaags. De bebouwingstypologie volgt de karakteristieken
van de Leidsebuurt en de Zijlweg-Oost. Vanaf de Randweg heeft de vaart
aan beide zijden grastaluds. De gemetselde verkeersbrug heeft hier een
wit stalen hekwerk in een vloeiende horizontale belijning. Langs de vaart
loopt een informele route via de Houtmankade en Houtmanpad langs de
Minister van Leeuwenschool en een complex atelierwoningen, tot aan
Elswout. Binnen de bebouwde kom zijn informele afmeervoorzieningen
voor kleine vaartuigen.

zicht naar het Ramplaankwartier

Overgang openbaar - privé
Tot aan de Randweg zijn er geen voortuinen, behalve bij het woningcomplex van Van Loghem, waar de overgang openbaar-privé karakteristiek is
vormgegeven door de tuinen omzoomd door ligusterhagen.
Verkeersstructuur
De Brouwersvaart is onderdeel van de 30km regime. De wegbreedte is
met 7,5 tot 8m voldoende voor een stoep, aan een zijde langsparkeren en
een rijbaan met een smalle margestrook langs de kade.
Groenstructuur
De Brouwersvaart is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van
de hoofdboomstructuur. De Houtmankade en het Houtmanpad vormen
een mooie verbinding met het veenweidegebied en de landgoederen. Een
meer landelijke inrichting met elzensingels en ruige grasbermen is hier op
zijn plaats.

brug over Brouwersvaart

schoolgebouw
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Stadsgrachten

Structuurlijnen van de stadsgrachten omvatten:
• Nieuwe Gracht
• Bakenessergracht
• Burgwal
• Raamgracht
• Herenvest
Geschiedenis en ligging in de stad
Van oudsher heeft Haarlem rond de stad grachten als verdedigingswerken gehad. De oudste middeleeuwse stad werd omringd door de Oude
Gracht, Bakenessergracht en de Burgwalgracht. In die periode hadden
deze grachten nog een binnenstadszijde en een buiten de stad gelegen
zijde en waren dus ook asymmetrisch bebouwd. In de 15e eeuw werden
nieuwe singels en vesten gegraven en lagen de oude grachten binnen
de stadswallen, waarmee het mogelijk werd deze grachten tweezijdig te
bebouwen. Tot het einde van de 17e eeuw werd de stad omgeven door de
Kampervest, Gasthuisverst, Raamvest, Kinderhuisvest en de Herenvest
aan de oostzijde.
In de gouden eeuw breidde de stad weer verder uit. Aan de westzijde werd
de Leidsevaart gegraven, die vanaf dat moment de westgrens vormde.
Aan de noordzijde werden de nieuwe bolwerken de kroon op de stad. In
het ontwerp voor noordelijke uitbreiding waren drie oost-west grachten
opgenomen, slechts twee daarvan zijn gerealiseerd.
In de 19e eeuw verloor het Spaarne veel van haar stroming door het
droogmaken van de Haarlemmermeer, waarmee de doorspoeling van de
grachten minimaal werd. Stank en overlast van ongedierte was het gevolg.
Verscheidene stadgrachten werden gedempt: de Oude Gracht, de huidige
Wilhelminastraat en de Achter Nieuwe Gracht, de huidige Parklaan. Na
de oorlog werden aan de oostzijde de Oostersingel en Papentorenvest
gedempt omwille van de verkeersdoorstroming.
Ruimtelijke structuur/ typologie bebouwing
Er is een duidelijk verschil tussen middeleeuwse stadsgrachten met een
symmetrisch profiel, gemetselde kades en kleinschalige geparcelleerde
bebouwing en de latere vestinggrachten. Deze hebben een meer asymmetrische opbouw en de bebouwing is gevarieerder. De Nieuwe Gracht
is de enige nog bestaande gracht die vanaf het begin symmetrisch en
tweezijdig is ontwikkeld. De Bakenessergracht is met het profiel van 22
meter, waarvan 10 meter waterbreedte, de smalste gracht. Het profiel van
de Burgwal is 29 meter breed en heeft 14 meter waterbreedte. Het profiel
van de Herenvest is 43 m breed en heeft met 13 meterbreedte water een
in verhouding smal grachtprofiel. De Nieuwe Gracht en Raamgracht zijn
beide 49 meter breed. De Nieuwe Gracht heeft met 28 meter waterbreedte
een monumentaal karakter. De Raamgracht heeft een waterbreedte van
17 meter. De zijde van de Gasthuisvest heeft een groene oever.
Overgang openbaar-prive
De overgangen zijn divers. De oude stadsgrachten zijn smal en de gevels
staan direct in de rooilijn. Bij de Nieuwe Gracht is een stoepenzone aanwezig gecombineerd met monumentale trappartijen.
Verkeersstructuur
De verkeersstructuur is verschillend per gracht. De oude stadsgrachten
zijn onderdeel van de kern en hebben een 30km regime, maar de vesten

44

hebben vaak meer ruimte en hebben een ontsluitingsfunctie voor auto en
vaak ook bus.
Groenstructuur
Alle stadsgrachten zijn in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van
de hoofdboomstructuur.

5.

Singels bolwerken

De singels van de bolwerken worden beschreven bij de route ‘Bolwerken’.

Bakenessergracht

grote schaal aan de Zijlvest
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Zomervaart

Structuurlijn Zomervaart doorsnijdt de gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Villagebieden
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Woonerven
• Stedelijk groen
• Landschappelijk groen

deel bepalen de plantsoenen het groenbeeld, deels begeleid door rijen
bomen, deels door solitaire bomen in de glooiende oevers met heesterbeplanting.

Geschiedenis en ligging in de stad
De Zomervaart is de oorspronkelijke waterloop van Haarlem naar het
Spieringmeer. De Schalkwijkerpoort aan het einde was oorspronkelijk de
toegang tot de stad. De Zomervaart en Fuikvaart vormen onderdeel van
de groene scheg van het veenweidegebied de stad in, met daarbij het
Burgemeester Reinaldapark, als voormalig vuilstort nu ingevuld als park
en recentelijk opnieuw afgedekt. Langs de vaart zijn nog twee 19e eeuwse
boerderijen als relicten van het landelijk verleden aanwezig. In groter verband is het gebied onderdeel van de Zomerzone. Dit omvat heel Haarlem
Oost; de Oude en Nieuwe Amsterdamse buurten, Slachthuisbuurt, Parkwijk, het Reinaldapark en de Zuiderpolder. Het gebied is één van de vijf
zones uit het OPH (Ontwikkelingsplan Haarlem).
Ruimtelijke structuur/typologie bebouwing
De Zomervaart is aan de stadzijde 9m breed, en verloopt in de richting van
de Prins Bernhardlaan tot ruim 40m in een singelachtig profiel. In het Reinaldapark is de vaart verder vergraven en opgenomen in de parkstructuur.
Daar heeft het water incidenteel 100m breedte. Het laatste deel, vanaf
de Nagtzaambrug tot de stad, is kleinschalig maar gevarieerd met tweelaagse bebouwing, maar met name aan de noordzijde drielaagse appartementencomplexen van recentere datum, waarmee de bebouwing zich
onderscheidt van de achterliggende buurt. De oevers hebben een houten
beschoeiing en smalle grasbermen met daarin straatbomen. De totale
profielbreedte is hier 33 tot 35m. Oostelijker blijft de bebouwing kleinschalig maar wordt het profiel steeds breder en gevarieerder. Hier is de
Oosterkerk (1926-27) met een sobere architectuur een bijzonder object. In
het Reinaldapark is in 2008 een Turkse moskee geopend. Langs de
Leonard Springerlaan staan de karakteristieke twaalflaagse flats met een
aantal garageboxen, geplaatst in de groene oever.

gevarieerde bebouwingstypologie langs de Zomerkade

lommerrijk beeld langs de Zomervaart

de fuikvaart

aansluiting op het Spaarne

oever met smal wandelpad

Overgang openbaar - privé
Vanaf de Nagtzaambrug tot aan de stad zijn er geen voortuinen behalve
bij de boerderijen. Van de Prins Bernhardlaan tot aan de Nagtzaambrug
zijn veelal voortuinen aanwezig.
Verkeersstructuur
De Zomerkade is onderdeel van de 30km/uur regime. De wegbreedte is
gevarieerd van 7,5 tot 11m en is voldoende voor een stoep, aan een zijde
langsparkeren en een rijbaan met een smalle berm langs de kade. De
Zomervaart aan de andere zijde heeft daarbij nog een ontsluitingsfunctie
voor de bus.
Groenstructuur
De Zomervaart is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de
hoofdboomstructuur. In het westelijk deel tot aan de Nagtzaambrug wordt
de vaart begeleid door twee rijen essen in de grasbermen. In het oostelijk
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Jan Gijzenvaart

Structuurlijn Jan Gijzenvaart, doorsnijdt gebiedstypen:
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Diverse bebouwing
• Stedelijk groen
Geschiedenis en ligging in de stad
De Jan Gijzenvaart vormt de verbinding tussen de Delft en het Spaarne.
De afwatering van de duinen vroeg om een systeem van vaarten tussen
de binnenduinrand en de Delft. Van oorsprong vormde het de verbinding
met de grondgebieden van Jan Gijzen. In 1940 is het Schoterbos aangelegd.
Ruimtelijke structuur/typologie bebouwing
De Jan Gijzenvaart is 20 tot 22m breed. Hij wordt begeleid door groene
oevers met kantopsluiting in een asymmetrisch profiel. De noordelijke
oever is 15m breed terwijl de zuidelijke oever 5m breed is. De twee
voetgangersbruggen over de vaart zijn identiek vormgegeven en bestaan
uit een houten loopdeel van 2m breed met daarop twee witte bandstalen
hekwerken. Aan de noordzijde, de oneven zijde, wordt de vaart begeleid
door woonbebouwing in twee lagen met langskap die in samenhang met
de achterliggende wijk is ontwikkeld. De woningen met heiligenbeelden
hebben een markante plek in het profiel met een plantsoen aan de Jan
Gijzenkade. Aan de zuidzijde, de evenzijde, van de vaart ligt het Schoterbos, een groene enclave met intensieve stadsvoorzieningen en twee- tot
drielaagse bebouwing met langskap aansluitend op de Indische buurt.

profiel Jan Gijzenvaart met wandelpad

Overgang openbaar - privé
Aan de noordzijde zijn voor het overgrote deel tuinen aanwezig veelal
begrensd door lage muurtjes incidenteel vervangen door hekwerken en/of
hagen. Aan de zuidzijde staan de gevels in de rooilijn. Aan deze zijde hebben de woningen geen voortuinen en er zijn weinig geveltuinen. Soms zijn
er aan de gevel gemetselde plantenbakken.
Verkeersstructuur
De Jan Gijzenkade aan de noordelijke oever is in het Haarlems Verkeersen Vervoerplan aangewezen als gebiedsontsluitingsweg B met een 50km/
uur regime, maar is niet als zodanig ingericht. Er zijn geen fietspaden of
-stroken. Het profiel van het westelijk deel is ongeveer 11m breed exclusief de groene oever. Meer naar het oosten toe wordt het straatprofiel
eerst smaller tot 9m waarna het zich weer verwijd. Langs de groene oever
is gedeeltelijk een asfaltpad aangelegd. Aan de zuidelijke oever is een
woonstraat met 30km/h regime en voor het overgrote deel 12m breed met
brede stoepen en parkeren op de rijbaan.
Groenstructuur
De Jan Gijzenvaart is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van
de hoofdboomstructuur. Er worden ecologische waarden gegeven aan de
oevers. Langs de rijbaan in de groene oever zijn rijbomen geplaatst. In het
oevertalud zijn aan de noordzijde groepjes boombeplanting in verschillende soorten geplaatst.
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8.

Ringvaart

Structuurlijn Ringvaart, begrenst gebiedstype:
• Landschappelijk groen
Geschiedenis en ligging in de stad
De Ringvaart is ontstaan met het inpolderen van de Haarlemmermeer.
Plannen voor de inpoldering waren er al sinds de 17e eeuw. Het werd
pas werkelijkheid in 1852. Drie stoomgemalen houden de polder droog.
De Ringvaart is gegraven langs de rand van het meer waarbij randen van
het oude land - waar boerderijen op zijn gevestigd - nu binnen de polder
liggen. Aan de Ringvaart ligt het stoomgemaal Cruquius. Tot 1813 werd de
grote Polder en Kleine Polder afzonderlijk bemalen.
Het gemeentegrens tussen Haarlem en Haarlemmermeer loopt precies in
het midden van de Ringvaart. De dijk en de vaart zijn in beheer bij Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor ontwikkelingen en activiteiten is een
vergunning van het Hoogheemraadschap nodig.

brug over Ringvaart verbindt Haarlem met Haarlemmermeer

Ruimtelijke structuur /typologie openbare ruimte en bebouwing
De vaart is 35 tot 39m breed. De vaart wordt aan de Haarlemmermeerzijde begeleid door een rijbaan. Aan de Haarlemse zijde ligt gedeeltelijk
een recent aangelegd recreatief fietspad (het Hommelpad) dat de Schalkwijkerweg verbindt met Schalkwijk. Over de vaart is vanaf de Schalkwijkerweg een fietsbrug over de ringvaart. Er staan twee molens: de
Kleine Molen (Molen de Hommel) en Molen de Vijfhuis die tot 1938 in gebruik waren. Verder is er aan de Haarlemse kant geen begeleidende
bebouwing langs de vaart. De zuidelijke rand van Schalkwijk wordt
gevormd door twee zandafgravingsplassen: de Molenplas en Meerwijkplas. De bebouwingsrand wordt gecamoufleerd door parkachtige begroeiing.

achtertuinen grenzen aan parkstrook

recreatieve route langs de dijk

bebouwing langs parkstrook Molenwijk

beeld bebouwing Zwemmerslaan vanaf de Ringdijk
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Routes
1.

Schoterweg-Rijksstraatweg

Structuurlijn Schoterweg-Rijksstraatweg, doorsnijdt gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Woonerven
• Woonbebouwing na 1985
• Diverse bebouwing
• Stedelijk groen

naast de parkeerstrook. Aanvullen van de bestaande boomstructuur is het
uitgangspunt.

Geschiedenis en ligging in de stad
Belangrijkste route op de noord-zuid lopende strandwal, van Delftplein tot
en met Kennemerplein. De middeleeuwse route verbond de verschillende
nederzettingen met Haarlem. Tot 1927 was Schoten een zelfstandige gemeente, het raadhuis van Schoten (uit 1907) op Rijksstraatweg 22-24 verwijst hier nog naar. De route sloot oorspronkelijk aan op twee stadspoorten
naar de Jansstraat en Kruisstraat en vormde daarmee de verbinding met
de Grote Markt in het binnenstad. Met de aanleg van de bolwerken stopte
de route via het Frans Halsplein op het Kennemerplein. In 1896 reed de
stoomtram vanaf het Kennemerplein over de Schoterweg naar Alkmaar.

Rijksstraatweg met busbaan

Ruimtelijke structuur /typologie straat en bebouwing
Een 3,5 km lange doorgaande stadsstraat met vrij continu straatbeeld
met 2 tot 3-laagse bebouwing met voortuinen en op een aantal plekken
geclusterd winkelfuncties in de plint. De route vormt een grens tussen
verschillende buurten (in gebiedstypen Eerste uitbreidingen buiten de
Vestinggracht en Gebieden 1920 – 1960), met uitzondering van het deel
in de Frans Halsbuurt, waar de route (gesplitst in Schoterweg en Kennemerstraat) veel meer onderdeel is van het stedelijk weefsel. Bijzonder is
de voormalige Ripperda Kazerne, gebouwd als cavaleriekazerne in 1882
en inmiddels opgenomen in een nieuwe stedenbouwkundige context. De
bebouwing onderscheid zich veelal niet van de achterliggende buurten.
Overgang openbaar en privé
De overgang van openbaar naar privé is ‘zacht’: groene voortuinen en
lage muurtjes of hagen of een combinatie van die twee.

St. Jorisveld, Ripperdakazerne

Julianapark als beëindiging Cronjéstraat

bebouwingsbeeld met voortuinen, Rijksstraatweg

smalle stadsstraat in Frans Halsbuurt

Verkeersstructuur
De straat is in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan aangewezen als
gebiedsontsluitingsweg B met een 50km/ uur regime, en maakt tevens
deel uit van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn. De breedte varieert
tussen de 17m bij de Borskistraat en 24 tot 27 m voor de overige delen.
Uitgangspunt van het verkeersregime is: twee rijbanen, tweezijdig langsparkeren (behalve bij Rijksstraatweg van de Van Nesstraat tot de Borskistraat), twee vrijliggende fietspaden, trottoirs zo breed mogelijk. Vanaf
de Jan Gijzenkade tot aan kerk op de Rijksstraatweg is een vrijliggende
busstrook aangelegd, centraal in het profiel.
Groenstructuur
De straat is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. Behalve tussen de Van Nesstraat en de Borskiweg zijn
twee rijen platanen aanwezig. De rijen worden inmiddels incidenteel
onderbroken door de plaatsing bushaltes. Maar ook bij het Julianaplantsoen zijn de doorgaande boenrijen niet aanwezig. De bomen staan vanaf
de Paul Krugerstraat tot aan de Jan Gijzenkade in de parkeerstrook. In het
noordelijk deel vanaf de Jan Gijzenkade hebben de bomen een eigen plek
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Routes
2.

Dreef- Fonteinlaan-Zuiderhoutlaan

Structuurlijn Dreef-Fonteinlaan-Zuiderhoutlaan, doorsnijdt gebiedstypen:
• Villagebieden
• Stedelijk groen
Geschiedenis en ligging in stad
Deze route is van oorsprong een wandelboulevard met vier rijen bomen,
die de verbinding vormde tussen de stad en midden van de Hout. De
route liep daar dood in het park. De Fonteinlaan is later aangelegd. In
1827 werd de Hout omgevormd tot parklandschap, naar een ontwerp van
J.D. Zocher. De Fonteinlaan werd daarmee onderdeel van het landschappelijk padenpatroon door het parkbos. De verkeersdruk heeft de loop van
de route weer iets rechter gemaakt. In 1997 is het bomenkunstwerk de
Lindenbogen (Sjoerd Buisman) geplaatst langs de Fonteinlaan.
Ruimtelijke structuur /typologie straat en bebouwing
Karakteristiek boulevardprofiel met lindenbomen, deels in grasbermen.
Kenmerkend is de aanwezigheid van het monumentale groen van de
Haarlemmerhout gecombineerd met de aanwezigheid van solitaire monumentale bebouwing als het provinciehuis: Paviljoen Welgelegen (17851789), Dreefzicht van J.D. Zocher (1839-1840), maar ook de robuuste
blokken aan de Dreef als onderdeel van het Florapark, Huize Hildebrand
van J.B. London uit 1908. Met name aan de westzijde is er sprake van
geclusterde bebouwing met grote kantoorvilla’s en incidenteel (kantoor)
bebouwing van latere datum. De Zuiderhoutlaan in het verlengde van de
Fonteinlaan vormt een uitzondering door het ontbreken van laanbeplanting
en de aanwezigheid van sportvelden.

Dreef, bij Provinciehuis

lindebomen in de middenberm

Dreef

gezicht op de Dreef, bij Dreefzicht

bomenstructuur in de middenberm

Spanjaardslaan

Overgang openbaar en privé
Het profiel kent voornamelijk openbare randen met de omliggende bossen/
parkbeplanting. De geclusterde kantoorvilla’s hebben meestal een groene
voorruimte, veelal zonder erfafscheiding.
Verkeersstructuur
De Dreef is in het Haarlems Verkeer- en Vervoerplan aangewezen als
gebiedsontsluitingsweg B met een 50km/uur regime. De Fonteinlaan en
Zuiderhoutlaan zijn gebiedsontsluitingswegen A met 50km/uur. Dit houdt
in: vrijliggende fietspaden, brede rijbanen en bewegwijzering. Over de
gehele route loopt de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn. De breedte
varieert tussen de 26m bij de Zuiderhoutlaan en 40m bij het Provinciehuis.
Het monumentale basisprofiel bestaat uit dubbele rijbanen met veelal brede middenberm, incidenteel langsparkeren, royale vrijliggende fietspaden,
smalle trottoirs. De Dreef vormt hierop een uitzondering: zonder middenberm en met klinkerverharding.
Groenstructuur
De route is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. De aanwezigheid van de Hout vormt daar de basis voor.
De bomenstructuur wordt gevormd door minimaal twee rijen lindenbomen,
op sommige plekken uitgebreid met lindenbomen in de middenberm
aangevuld met bomen in de zijbermen. Hierdoor ontstaat een monumentaal beeld met vier rijen bomen. Het kunstwerk de Lindenbogen langs de
Fonteinlaan is een groen accent in het profiel. Met de opeenvolging van
verschillende groene ruimtes van bos tot park tot villatuin is een lommerrijk, groen en afwisselend beeld ontstaan.
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3.

Wagenweg

Structuurlijn Wagenweg, doorsnijdt gebiedstypen:
• Villagebieden
• Stedelijk groen
Geschiedenis en ligging in de stad
Middeleeuwse route over de strandwal van het zuidelijke Rijnland. Het
was de ‘Heerweg’ naar het binnenstad van Haarlem, langs de Hout en
sloot aan op de Grote Houtpoort. Het tracé naar de stad is vrijwel onveranderd. Langs de route ontwikkelde zich in de 17e eeuw een aantal
buitenplaatsen als Vredenhof en Eindenhout. Eind 19e begin 20ste eeuw
werden verschillende villabuurten ontwikkeld zoals Florapark, Plein en het
Wilhelminapark. Bosch en Vaart uit begin 20ste eeuw is vanaf 1927 door
Haarlem geannexeerd.
Ruimtelijke structuur /typologie straat en bebouwing
De Wagenweg is een stadsstraat die wordt begeleid door in eerste instantie vrijstaande villabebouwing met tuinen en het groen van de Hout,
die zich later verdichten tot aaneengeschakelde villa’s met voortuinen
en daarna tot stedelijke wand in de rooilijn. De route eindigt als smalle
stadsstraat op het Houtplein. De villagebieden worden zichtbaar door de
aanwezigheid van de monumentale groenvoorzieningen. De inrichting en
materialisering van het profiel is niet geënt op de villagebieden.

smalle stadsstraat

Florapark

stedelijke wand in de rooilijn

Wagenweg met fietspad

Wagenweg ter hoogte van fietspad

villagebied met monumentaal groen

Overgang openbaar - privé
De overgangen kennen een verloop van een grote lommerrijke tuinen tot
richting het binnenstad steeds kleinere tuinen en uiteindelijk geen voortuinen. In het stedelijke deel zijn er winkelvoorzieningen op de begane grond.
De erfafscheidingen langs de tuinen bestaan veelal uit hagen met incidenteel spijlenhekwerken of lage muurtjes of combinaties van die twee.
Verkeersstructuur
De Wagenweg is in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan aangewezen
als gebiedsontsluitingsweg B met een 50km/uur regime. De breedte verloopt van 19m bij de Herenweg tot 12m breed bij de stad. Er zijn fysieke
maatregelen ingezet (banden, hoogteverschillen, reflectoren) om de aanliggende fietspaden te scheiden van de rijbaan.
Groenstructuur
De route is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. De bomenstructuur is echter niet kenmerkend voor het
profiel. In het deel langs de Koninginnebuurt staat een aantal forse bomen
(deels midden) in de stoepen. Voor het overige wordt het groenbeeld
bepaald door de aanwezigheid van het groen van de Haarlemmerhout en
bijvoorbeeld de plantsoenen van het Florapark.
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4.

Vondelweg

Structuurlijn Vondelweg, doorsnijdt gebiedstypen:
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Woonbebouwing na 1985
• Landschappelijk groen
Geschiedenis en ligging in de stad
De Vondelweg markeert de meest noordelijke stadsrand en vormt de
fysieke rand van het schootsveld en de inundatiepolder van de Stelling
van Amsterdam.
Ruimtelijke structuur /typologie straat en bebouwing
De gekromde bebouwingsrand volgt de demarcatielijn van de linie en
vormt de overgang van stad naar veenweidegebied. Vanaf het Delftplein
heeft de Vondelweg een eenduidig profiel met een groepsgewijs ontwikkeld grondgebonden bebouwingslint met twee lagen en veelal een
langskap. Uitzondering is het de in de jaren ’70 ontwikkelde complex met
een enkele galerij-ontsluiting en een plat dak. Ook richting Delftplein zijn
recent appartementen met galerij-ontsluiting ontwikkeld.

kromming in gevellijn

Overgang openbaar en privé
In het noordelijk deel van de Vondelweg hebben de grondgebonden woningen voortuinen met als erfafscheiding vaak complexgewijs toegepaste
lage gemetselde muurtjes. Het zuidelijk deel heeft de gevel tot aan de
straat.
Verkeersstructuur
De Vondelweg is in het Haarlems Verkeer- en Vervoerplan een gebiedsontsluitingsweg A met een 50km/uur regime. De route bevat een ontsluitende buslijn. Het straatprofiel heeft een breedte van 16m, met een
ventweg met langsparkeren afgescheiden van de hoofdrijbaan. De nieuwe
aansluiting met de Schoterbrug heeft het accent van het vervolg van de
route verlegd naar de oostkant van Haarlem.
Groenstructuur
De route is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. Er zijn twee rijen bomen (eiken): in de grasberm aan de
buitenzijde van het profiel en in de grasberm tussen ventweg en hoofdrijbaan. De laatste rij ontbreekt in het meest zuidelijk deel van de Vondelweg. In het langsprofiel zijn de kronen van de bomen in de zijstraten
als groene clusters zichtbaar. Tussen het straatprofiel en de polder is in
het zuidelijk deel een 50m een vrij natuurlijk ingerichte brede groenzone
aanwezig. Het fietspad en verschillende recreatieve functies zijn hier
gesitueerd. Aan de noordzijde wordt het profiel begrensd door bosschages
waarachter de sportvelden en begraafplaats zijn gesitueerd. Deze
bosschages en de begeleidende bomenrij ontbreken bij het laatste deel
van de weg in aansluiting op het Delftplein.

doorzicht vanaf Vondelweg naar open polderinrichting recreatiestrook

aansluiting Schoterboog met Spaarndamseweg

zicht naar bebouwingswand

landschappelijk beeld groene rand
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5.

Kleverlaan

Structuurlijn Kleverlaan met groenzone, doorsnijdt gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
Geschiedenis en ligging in de stad
Groenzone tussen Schoterweg en Delftlaan met de stadkwekerij, de
Kleine Veerpolder en de begraafplaats. De Kleverlaan is als verbinding
tussen de Schoterweg (toen Herenweg) en de duinen al zichtbaar op
kaarten uit de 16e eeuw. Het Huis ter Kleef is als ruïne nog zichtbaar in
de stadskweektuin. De route liep niet door tot aan het Spaarne. In de 17e
eeuw werd er een aantal buitenplaatsen/ heerlijkheden gesticht zoals
buitenplaats Akendam, en is de Schoterveerpolder aangelegd.
Ruimtelijke structuur /typologie straat en bebouwing
De Kleverlaan is als onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp (19211923) voor de hele buurt ontworpen. De stedenbouwkundige ensembles
zijn in het straatprofiel herkenbaar. Karakteristiek zijn de plantsoenen, aan
drie zijden omgeven met bebouwing gebaseerd op de Engelse ‘close’.
Ook Tuinwijk Noord van J. B. van Loghem is duidelijk in samenhang met
de openbare ruimte ontworpen. Het heeft een wisselende twee- en drielaagse bouwhoogte in relatie tot de breedte van de straat en gerelateerd
aan de tegenover liggende hofjes. De laan heeft een eenduidig profiel
met een groepsgewijs ontwikkeld grondgebonden bebouwingslint met
twee lagen en veelal een langskap. Uitzondering is het de in de jaren ’70
ontwikkelde complex met een enkele galerij-ontsluiting en een plat dak.

nieuwe inrichting ter hoogte van Ripperda

wooncomplex J.B. van Loghem, met 3-laagse hoogte-accenten

ruim opgezet profiel Kleverlaan

entree Stadskweektuin

typische hofjes met sobere, maar gedetailleerde inrichting openbare ruimte

meer ontwerpaandacht voor aansluiting zijstraten

Overgang openbaar - privé
De fysieke overgang tussen openbaar en privé is in het oorspronkelijk
ontwerp meegenomen. Opvallend is de toepassing van ligusterhagen
langs het complex Van Loghem aan de Kleverlaan. Aan de andere zijde
is de stedenbouwkundige herhaling van de u-vormige hofjes met plantsoenen zeer herkenbaar.
Verkeersstructuur
De Kleverlaan is in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan aangewezen
als een gebiedsontsluitingsweg B met een 50km/uur regime. Het profiel is
22m breed en heeft aanliggende fietspaden en aan twee zijden langsparkeren.
Groenstructuur
De route is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. De combinatie van voortuinen met straatbomen is van
belang in het totaalbeeld. De bomen staan in twee rijen op sommige delen
in de parkeerstrook, op andere delen in het trottoir. Daarnaast vormt de
structuurlijn met zijn een aaneenschakeling van verschillende groengebiedjes - de stadskwekerij, de begraafplaats en de relicten van de oude
Veerpolder met de molen - de brede groene dwarsverbinding tussen
Spaarne en binnenduinrand. Een gebiedsvisie is voor deze groene dwarsverbinding is in voorbereiding.
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6.

Zaanenlaan-Zaanenstraat-Orionweg

Structuurlijn Zaanenlaan-Zaanenstraat-Orionweg, doorsnijdt gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Woonerven
Geschiedenis en ligging in de stad
Oost-west route van Spaarne naar binnenduinrand. Centraal ligt het huis
te Zaanen, dat ooit als ridderhofstede werd gebouwd. De Zaanenlaan is
in zijn geheel onderdeel van het beschermde gezicht (in procedure). De
Zaanenstraat vormt de grens van het beschermde gezicht, maar is als één
samenhangend profiel ontworpen. De Zaanenstraat vormt de overgang
tussen in de Indische buurt Zuid en Noord.
Ruimtelijke structuur /typologie bebouwing
De route bestaat uit twee verschillende ruimtelijke eenheden: de Zaanenstraat en de Zaanenlaan (met Orionweg). Beide zijn een zeer eenduidig
vormgegeven stadsstraten met complexgewijs ontworpen grondgebonden
woonbebouwing aan beide zijden. In de Zaanenstraat staat woonbebouwing in een rij in twee lagen met doorgaande langskap en met voortuinen
aan beide zijden gelijk. Karakteristiek is hier de repetitie van de erkers. In
de Zaanenlaan is de bebouwingstypologie afwisselender met twee-onderéén-kap woningen met parkeren op eigen erf, complexgewijze woningen
rond een plantsoen, en rijen woningen. Ter plaatse van de Schoterweg/
Rijksstraatweg is een andere bebouwingstypologie met winkelfuncties in
de plint en een school. De hoeken worden daarmee gemarkeerd.

aansluiting Zaanenstraat met Spaarndamseweg

karakteristieke overgang tussen tuin en straat

royaal profiel met middenberm

Orionweg met middenberm

Marnixplein

containers op plein

Overgang openbaar en privé
Bebouwing is in samenhang ontworpen met de openbare ruimte. Plantsoenen, straatbomen en tuinen vormen een ensemble.
Verkeersstructuur
De Zaanenlaan met Orionweg heeft in het Haarlems Verkeers- en
Vervoerplan een gebiedsontsluitingsfunctie B met een 50km/uur gebied.
De breedte van de Zaanenlaan bij Huis te Zaanen is royaal met 29m. De
Zaanenstraat kan met 20m zowel qua profiel als qua inrichting meer bij de
woonstraten gerekend worden. De stoepen zijn royaal met gemiddeld 5m.
Groenstructuur
Zaanenstraat- Zaanenlaan is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. De bomen zijn wisselend van kwaliteit.
Karakteristiek is de plaatsing van de bomen in trottoirs in plaats van in de
parkeerstroken. Ter plaatse van het Huis te Zaanen heeft de Zaanenlaan
een middenberm. De Orionweg heeft een royale middenberm met gegroepeerd solitaire boombeplanting.
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7.

Oudeweg

Structuurlijn Oudeweg, doorsnijdt gebiedstypen:
• Woonbebouwing na 1985
• Bedrijven/kantorengebied
Geschiedenis en ligging in de stad
De Oudeweg verbindt de Waarderpolder met de binnenstad. Hij loopt
van de Veerpolder over het Spaarne naar de Bolwerken. De Oudeweg
kent zijn oorsprong in de middeleeuwse route die het achterland via
Penningsveer en Amsterdamse Poort met Haarlem verbond. Pas na de
oorlog (in de jaren ’50) werd de fysieke verbinding tussen de bolwerken en
de Oudeweg met de Prinsenbrug tot stand gebracht. Vanaf toen werd de
route een belangrijke doorgaande verkeersroute met doorstroomfunctie. In
het verkeersplan van 1962 is de aansluiting als onderdeel van de stadsring opgenomen. Fragmenten van de oude Oudeweg zoals de Oudeweg
onder het spoor en de Oudeweg door de polder verwijzen naar de
oorspronkelijke ligging.

overgang openbaar-privé met haag

Ruimtelijke structuur /typologie bebouwing
Zeer breed boulevardprofiel geflankeerd door grootschalige bedrijfsfuncties. Breedte variërend tussen de 35 en 50m. Smalle stoepen gecombineerd met fietspaden en geflankeerd door brede bermen (meestal
zijbermen incidenteel met groene middenberm) met doorgaande boombeplanting. Op sommige plekken zijn de bermen deels verhard voor bushaltes of andere voorzieningen. Incidenteel zijn er ventwegen. Er is geen
parkeren langs de hoofdrijbaan. Parkeren vindt plaats op eigen terrein,
vaak voor de bebouwing. Het beeld van de weg wordt daarmee bepaald
door parkeerclusters en hekwerken rond bedrijfsbebouwing.
Overgang openbaar - privé
De bebouwing bestaat uit solitaire gebouwen of conglomeraten van
volumes. De gebouwen van twee of drie lagen hebben meestal een efficiënte rechthoekige vorm, waarvan bij de entreepartij afgeweken wordt.
De entree’s zijn veelal georiënteerd op de Oudeweg. Op grote kavels is de
bebouwing hoger en diverser van vorm. Het solitaire karakter benadrukt
deze afwijkende vormen. Vanaf de aansluiting met de Waarderweg is de
bebouwing hoger en meer kantoorgerelateerd.

overgang buurt naar structuurlijn; conflict in verlichting

Verkeersstructuur
De Oudeweg is in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan benoemd als
gebiedsontsluitingsweg A met een 50km/uur regime. De route bevat een
ontsluitende buslijn. Het doorgaand karakter van de route Oudeweg is
doorbroken door een grote bocht en een verandering van profiel, de route
vanaf de fly-over naar de Waarderweg en de oostflank van Haarlem is
dominant gemaakt ten opzichte van de historische route.
Groenstructuur
De Oudeweg is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de
hoofdboomstructuur. Op de Oudeweg zijn de royale doorgaande grasbermen naast de bomen bepalend voor het groene karakter van de weg.

kenmerkend profiel met bomen in grasberm
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borden en andere objecten in grasberm
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8.

Zijlweg

Structuurlijn Zijlweg, doorsnijdt gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Diverse bebouwing
Geschiedenis en ligging in de stad
De Zijlweg verbindt de Kennemerduinen via de Zijlstraat met de Grote
Markt. Hij doorkruist daarbij de Westelijke Randweg, het spoor en de
Leidsevaart. De Zijlweg is een middeleeuwse dijkweg langs een afwateringssloot naar de Delft, tussen Haarlem en Overveen. Voorheen lag er
een sluis (de Zijl) in de afwateringssloot. Langs de route lagen oorspronkelijk typische binnenduinrand activiteiten als bleekveldjes. Het schone
gefilterde duinwater werd gebruikt door de brouwerijen. Op de overgang
naar de historische binnenstad was het verdedigingsbolwerk de Zijlpoort
gelegen. De Zijlstraat is onderdeel van het beschermde stadsgezicht.

Zijlstraat in Centrum met uitzicht op Grote Kerk

stadsstraat met winkelfuncties in plint

Zijlbrug; verbinding tussen Zijlstraat en Zijlweg

stadsstraat met voortuinen

Zijlweg bij Overveen

reclame-uitingen in voortuin

Ruimtelijke structuur /typologie bebouwing
De Zijlweg is een stadsstraat met wandvorming en deels commerciële
functies in de plint. Twee- en drielaagse bebouwing, individueel geparcelleerd. De breedte van het profiel varieert enigszins, waarbij de ZijlwegOost het breedst is, circa 20m. De Zijlweg-West tot en met Overveen
is een gekromde stadsstraat met een straatbreedte variërend van 15
tot 20m. In de Zijlweg-West zijn aan de west-zijde in de loop van de tijd
nieuwe invullingen ontstaan met een andere schaal en typologie.
Noemenswaardig zijn Landhuis Jeanette en het Schip van Damiate op
Zijlweg 263-265.
Overgang openbaar - privé
De Zijlweg-Oost heeft zeer incidenteel geveltuintjes. De Zijlweg-West tot
en met Overveen heeft veelal voortuinen van 5-7m diep.
Verkeersstructuur
De Zijlweg is in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan aangewezen als
gebiedsontsluitingsweg A met een 50 km/uur regime. De Zijlweg heeft een
continu profiel met tweezijdig langsparkeren en aan beide zijden
vrijliggende fietspaden. De trottoirs vormen de restruimte in het profiel.
Groenstructuur
De Zijlweg is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur. De Zijlweg-Oost heeft twee rijen bomen in de parkeerstrook. In de Zijlweg-West ontbreekt aan de zuidzijde de bomenrij.
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Routes
9.

Verspronckweg

Structuurlijn Verspronckweg, doorsnijdt gebiedstype:
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
Geschiedenis en ligging in de stad
De eerste aanzetten tot de Verspronckweg staan in het uitbreidingsplan
van 1905, waarna het als onderdeel van de Kleverparkbuurt verder
ontwikkeld werd naar een ontwerp van L.A. Springer.
Ruimtelijke structuur /typologie bebouwing
De Verspronckweg volgt de loop van de spoorlijn in een royale bocht. Het
beeld wordt bepaald door de 19e eeuwse tweelaagse bebouwing met
kappen. De woningen zijn groepsgewijs ontwikkeld. Het profiel heeft een
gemiddelde breedte van 22m. De royale bocht geeft de straat een monumentaal karakter. Vanaf de Kromme Verspronckweg flankeert de weg de
Kleverparkbuurt. Het karakter verandert met name door de aanwezigheid
van grotere bomen. De bredere profielmaat van ongeveer 23-25m geeft
net iets meer ruimte aan de trottoirs.

gekromde loop Verspronckweg

rotonde naar Korte Verspronckweg

rotonde bij Kleverlaan en Westelijke Randweg

geforceerde aansluiting Zijlstraat

royaal profiel met groene voortuinen

meer vanzelfsprekende aansluiting

Overgang openbaar - privé
Over de gehele Verspronckweg zijn, op een paar uitzonderingen na,
voortuinen aanwezig. De erfgrenzen zijn laag en bestaan veelal uit hagen,
soms gemetselde muurtjes of hekwerken.
Verkeersstructuur
De straat is in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan aangewezen als
gebiedsontsluitingsweg A met een 50km/uur regime. De route bevat deels
een ontsluitende buslijn. Het uitgangspunt voor de inrichting is: twee
rijbanen, aan twee zijden langsparkeren en aanliggende fietspaden, trottoirs zo breed mogelijk. Ruimte voor bomen tussen de parkeerplaatsen.
Groenstructuur
De Verspronckweg is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van
de hoofdboomstructuur.
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10.

Gedempte Oude Gracht

Structuurlijn Gedempte Oude Gracht doorsnijdt de gebiedstypen:
• Binnenstad
Geschiedenis en ligging in de stad.
De Oude Gracht kent zijn oorsprong in de 12e eeuw als Singelgracht
ter begrenzing en verdediging van de toenmalige stad. Tot de 15e eeuw
behield de gracht die functie. Vanaf de 15e eeuw werd de stad uitgebreid,
kreeg nieuwe singelgrachten en daarmee verviel de functie voor de Oude
Gracht. Vanaf toen kon de gracht aan twee zijden worden bebouwd. Het
grachtwater vervuilde steeds sterker. Na het inpolderen van de Haarlemmermeer en daarmee het verdwijnen van de stroming van het Spaarne
werd de stank en overlast onhoudbaar. Om die reden werd de Oude
Gracht in 1859 gedempt. Vanaf toen werd de naam: Gedempte Oude
Gracht. Ook de bruggen verdwenen. Het Verwulft als bijzondere ruime
plek in het profiel is ontstaan met de bouw van V&D in 1934, ontworpen
door architect Kuyt. De rooilijn aan het Verwulft werd met de bouw teruggelegd.

Gedempte Oude Gracht

Groenstructuur
De Gedempte Oude Gracht is het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de hoofdboomstructuur.
Verkeersstructuur
De route heeft momenteel een 50km/h regime en is ook onderdeel van de
Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn. Dit vraagt om een specifieke vormgeving van het straatprofiel. De breedte varieert van 18 tot wel 28m. Het
profiel heeft vrijliggende fietspaden in een soort streetprint en een brede
asfalt rijbaan met twee richtingen bus en één richting auto.
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11.

Bolwerken (Kloppersingel/ Schotersingel)

Structuurlijn Kloppersingel/Schotersingel, doorsnijdt gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
Geschiedenis en ligging in de stad
De bolwerken zijn ontstaan als onderdeel van de Nieuwstad in de 17e
eeuw. Oorspronkelijk bestaande uit een halfcirkelvormige omwalling
bestaande uit acht bastions, waarvan er twee over het Spaarne moesten
komen te liggen. De entrees waren via drie poorten georganiseerd. De
oorspronkelijke omwalling had aan de buitenzijde doorgaande bomenrijen. Het voormalig Pest en Dolhuys (1320) is opgenomen in de structuur.
Het gebied werd gebruikt door diverse kwekerijen. Vanaf 1821 worden
de bastions omgevormd tot een landschapspark naar ontwerp van J.D.
Zocher junior. De buitenzijde van de bolwerken was nog veenweidegebied
en de ‘Nieuwstad’ was nauwelijks volgebouwd. In 1842 werd het station
gebouwd ten behoeve van het doortrekken van de spoorlijn AmsterdamHaarlem naar Rotterdam. De buitenzijde van de bolwerken zijn vanaf die
tijd ingevuld met verschillende complexmatige uitbreidingen. In 1905 werd
de spoorlijn verhoogd aangelegd met een weg erlangs, waardoor de bolwerken werden losgesneden van de rest van de stad.
In 1990 is de gehele binnenstad aangewezen als beschermd stadsgezicht.
Ruimtelijke structuur /typologie bebouwing
De bolwerken vormen de ‘groene kroon’ op de binnenstad.
Aan de oostzijde wordt de rand van de bolwerken gevormd door complexmatig ontwikkelde woningbouw, als onderdeel van de Patrimoniumbuurt.
De woningen zijn tweelaags met prominente kappen. Op zichtlijnen zijn
bijzondere objecten geplaatst, zoals de Kloppersingelkerk (in 2003 verwoest en in 2006 nieuw gebouwd). Bijzonder is ook het Rozenhagecomplex. In 2009 is woningbouw gerealiseerd naast het Pesthuys.
De westzijde bestaat uit 19e eeuwse woonbebouwing, individueel en
complexmatig, in twee tot drie lagen met gevarieerde kappen en voortuinen. Deze bebouwing onderscheidt zich qua monumentaliteit van de
achterliggende bebouwing.
Het profiel volgt de vijf bastions en bestaat uit grasbermen met soms twee
doorgaande bomen en soms solitaire bomen, van wisselende leeftijd.
Vaak is een smal voetpad aanwezig en incidenteel een speelplek.
De bolwerken hebben vier bruggen. Twee verkeersbruggen, een voetbrug
en een voetgangersbrug. De Vrouwehekbrug is een brede verkeersbrug
en is onderdeel van de verkeersroute langs het Spaarne. Naast de brug is
een houten brug toegevoegd voor het voet-fietsverkeer. De voetbrug naar
het Statenbolwerk is een lichtgebogen dunne stalen brug met een naar
binnen gebogen stalen hekwerk. De Kennemerbrug is een vlakke brug
met stenen brughoofden en een integraal mee-ontworpen hekwerk in een
rode kleur en pilasters. De Noorderbrug is een vlakke brug met stenen
brughoofden en wit hekwerk. Langs de oever zijn informele afmeervoorzieningen.
Overgang openbaar – privé
Aan de Kloppersingel zijn de tuinen drie meter diep en voorzien van een
lage erfafscheiding veelal in de vorm van een haag of anders spijlenhekwerk of gemetseld muurtje. Aan de westzijde hebben de individuele
woningen een voortuin van ongeveer 5m diep.
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Verkeersstructuur
De straten zijn in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan benoemd als
30km/uur gebied. De Kloppersingel is 9m breed tot aan de grasbermen.
De Schotersingel is 8m breed. De rijbanen zijn uitgevoerd in klinkers met
verhoogde kruisvlakken op de kruispunten. De trottoirs zijn in tegels.
Groenstructuur
De bolwerken zijn in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel van de
hoofdboomstructuur.

groene oevers met monumentale bomen

nieuwe brug over Kloppersingel

Routes
12.

Amsterdamsevaart

Structuurlijn Amsterdamsevaart, doorsnijdt gebiedstypen:
• Eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht
• Stadsuitbreidingen 1920-1960
• Woonerven
• Landschappelijk groen
Geschiedenis en ligging in de stad
De Amsterdamsevaart werd in 1631/1632 gegraven als trekvaart tussen
Haarlem en Amsterdam. Het profiel bestond uit het trekpad, de Wagenweg en de vaart. Bij Halfweg werd de trekvaart onderbroken vanwege de
kruising met de uitwatering van de Haarlemmermeer. Hier moest een paar
honderd meter gelopen worden. In 1839 werd langs de trekvaart de eerste
spoorlijn van Nederland aangelegd. Er ontstonden verschillende transportgebonden bedrijven langs de vaart, zoals kledingblekerijen voor de
gegoede burgers in Amsterdam. De vaart is in de jaren zeventig gedempt
en daarvoor is in de plaats een brede verkeersontsluitingsweg gekomen.
Er zijn weinig relicten van deze oorsprong aanwezig. Het Veerpad laat nog
de oorsprong zien.

Ontwikkelingsruimte
Het gebied is in ontwikkeling. Een belangrijke ambitie van de gemeente is
om de cultuurhistorische betekenis van de route beter tot zijn recht te laten
komen nu het doorstromend verkeer naar de oostzijde wordt omgelegd.
Via gebiedsvisies, stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen
voert de gemeente regie over de ontwikkelingen.

13.

Zuid-Schalkwijkerweg

De Zuid-Schalkwijkerweg wordt beschreven bij de waterloop ‘Tuinstad aan
het Spaarne’.

zicht op de St. Bavo; beëindiging waterloop

Ruimtelijke structuur/typologie bebouwing
De bebouwing aan de zuidzijde is gevarieerd. Er zijn grote schaalcontrasten tussen kleinschalige complexmatige woningbouw met twee lagen
zonder kap, drielaags met kap en moderne solitaire kantoorbebouwing
gegroepeerd rond de fly-over. In de aansluiting op de Zuiderpolder en het
station Haarlemmerliede is een nieuw knooppunt ontstaan met de
kantoorpaviljoens de Artisjok en de Distel. Verder is de Amsterdamsevaart
een aaneenschakeling van complexmatige ontwikkelingen met weinig
stedenbouwkundige samenhang, zoals een complex seniorenwoningen,
maisonnettes en eengezinshuizen en een complex met appartementen en
eengezinswoningen. De kruising met de Prins Bernardlaan wordt geaccentueerd door de Handelspoort. Voor het overige is er kleinschalige
woningbouw. Aan de overzijde is de spoorbundel met spoorgerelateerde
bebouwing aanwezig.
Overgang openbaar - privé
De overgangen tussen openbaar en privé zijn divers. Bij de grondgebonden woningbouw zijn vaak voortuinen aanwezig. Bij de complexen met
appartementen staan de gevels veelal in de rooilijn.

nieuwe ontwikkelingen langs de vaart

Verkeersstructuur
De Amsterdamsevaart is de verbindingsroute tussen de snelweg A9 en de
Amsterdamse Poort. Met de nieuwe ingrepen als de bouw van de fly-over
wordt de doorstroomfunctie van de weg verminderd en wordt een deel van
het verkeer rechtstreeks afgebogen naar Haarlem-Oost. De route kent in
het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan een opeenvolging van verkeersregimes van stroomweg, tot gebiedsontsluitingsweg A en daarna B.
Groenstructuur
De Amsterdamsevaart is in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 onderdeel
van de hoofdboomstructuur. De groenstructuur is gevarieerd van aard en
karakter. Deels bermen beplant met bomen, deels meer natuurlijke beplanting met wilgen aan de spoorzijde. De spoorbundel heeft een natuurlijk
en groen karakter. Deze begeleidende begroeiing langs de spoorbundel
met bloemrijk gras, oevers en bosschages is ecologisch waardevol.

zicht op de Amsterdamse Poort

de Handelspoort

complex ‘De Triangel’
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Routes
14.

Spaarndammerdijk

Geschiedenis en ligging in de stad
In de eerste helft van de 13e eeuw werd het Spaarne afgedamd om het
landelijk gebied van Sloten te beschermen. In deze dam werden een
spui- en een schutsluis aangelegd ten behoeve van de waterlozing en de
scheepvaart. Twee eeuwen later wierp men de Spaarndammerdijk op en
vormde dit de noordelijke grens van Rijnland. Langs dijk en sluis ontstond
het dorp Spaarndam.
Ruimtelijke structuur /typologie bebouwing
(zie ook gebiedstype Spaarndam)
De dijk en de weg (Slaperdijkweg) vormen een twee-eenheid. In het westelijk deel ligt de weg met bebouwing laag langs de grasdijk. Halverwege
bij de Westlaan komt de weg op de dijk te liggen. De Spaarndammerdijk
vormt in het dorp de ruggengraat. Tezamen met de Kolk verbeeldt de dijk
hier de waterkerende functie.
Binnendijks langs de Spaarndammerdijk loopt een anderhalve meter lager
gelegen onderstraatje, waarlangs - van oorsprong 17de en 18de-eeuwse
- huizen staan. De later gebouwde panden aan de noordzijde van de dijk
staan hoger en wel met de voorgevels direct aan de straat. De bochtige
dijk met het onderstraatje en de dijkhuizen erlangs levert een uiterst karakteristiek beeld op. Aan de oostkant van het dorp staat aan de dijk het voormalige Gemeenlandshuis. De beide sluizen, die aan weerszijden de kolk
afsluiten, vormen onmisbare onderdelen in de structuur van de dorpskom.

panden aan de noordzijde van de Spaarndammerdijk staan hoger

Overgang openbaar – privé
Het smalle, met klinkers geplaveide onderstraatje langs de Spaarndammerdijk is te zien als een soort privégebied. Sommige panden die
tegen de Spaarndammerdijk zijn gebouwd hebben op dijkniveau een eigen
stoepzone met natuursteen en hekpalen of een tuintje met een erfafscheiding; hetzelfde geldt voor panden langs de Kolk.
Verkeersstructuur
De route heeft behalve de fietsverbinding geen samenhangende
verkeersstructuur. Delen zijn voor doorgaand autoverkeer afgesloten,
delen hebben een busontsluitingsfunctie. De maatvoering is smal: in het
westelijk deel 4m brede rijbaan en 2,5m breed pad afgescheiden door
een grasberm. In het oostelijk deel wordt dit iets breder met 5m rijbaan en
3,5m fietspad. Binnen de bebouwde kom in het dorp versmalt het profiel tot een zeer smalle rijbaan van 6m. Aan de westzijde en in het dorp
Spaarndam zijn concentratieplekken voor geparkeerde auto’s. Gecombineerd met de smalle maatvoering geeft dit problemen. Het ruimtelijk beeld
en fysieke verschijningsvorm wisselt over de gehele lengte.

onderstraatje aan de Spaarndammerdijk

Groenstructuur
De Spaarndammerdijk is geen onderdeel van de in het Bomenbeleidsplan
omschreven hoofdboomstructuur.

Spaarndammerdijk

62

Routes
15.

Nieuwe routes

Structuren: nieuwe verbindingen:
• Schipholweg
• Europaweg,
• Amerikaweg,
• Prins Bernhardlaan
• Aziëweg
• Westelijke Randweg
In tegenstelling tot de hiervoor beschreven historische structuurlijnen die
als het ware steeds meekleuren met het gebied waar ze doorheen lopen,
liggen de doorgaande verbindingen die de afgelopen vijftig jaar zijn toegevoegd, als een min of meer autonoom systeem over het weefsel van de
stad.
De nieuwe verbindingen zijn in ontwikkeling. Een belangrijke ambitie van
de gemeente is om deze routes beter in het stedelijk weefsel te integreren
en van bijna snelweg om te vormen tot stadsboulevard. Via gebiedsvisies,
stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen voert de gemeente
regie over de ontwikkelingen.

Amerikaweg

Schipholweg

Europaweg

Schipholweg

Prins Bernhardlaan

Westelijke Randweg
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BIJLAGE:
beschrijving gebiedstypen en structuurlijnen

COLOFON
‘Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit, Bijlage: Beschrijvingen
gebiedstypen en structuurlijnen’
werd in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Haarlem
opgesteld
door WZNH in samenwerking met:
• José van Campen woord en plaats
• Beek & Kooiman Cultuurhistorie
• Marina Roosebeek architekt bna
• Marlies van Diest Ontwerp
Onderzoek en tekst: Marijke Beek, José van Campen, Marlies van Diest,
Gemeente Haarlem
Foto’s: Marijke Beek, Marlies van Diest, Marina Roosebeek
Gemeente Haarlem:
Bestuurlijk opdrachtgever: Ewout Cassee
Ambtelijk opdrachtgever: Hans van der Straaten
Supervisor: Max van Aerschot
Projectmanager: Sarah Ros
Projectassistent: Emily Nijboer

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de gemeente Haarlem.
© Gemeente Haarlem 2012

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is vastgesteld d.d. 28 juni 2012.
De Nota Ruimtelijke Kwaliteit treedt in werking op 1 september 2012.
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