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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 
 
Voor u ligt de aangepaste Welstandsnota Purmerend. Met de eerste versie wordt al 
gewerkt vanaf 1 maart 2004. Bij de introductie van de welstandsnota werd al 
aangegeven, dat het een nieuw instrument betrof met een enigszins 'experimenteel' 
karakter, waarbij verwacht kon worden dat in de eerste tijd van functioneren de 
nodige omissies, onduidelijkheden en onvolkomenheden zich zouden aandienen. 
Vanaf het begin is de welstandsnota dan ook door de welstandscommissie en de 
gemeente continu getoetst op bruikbaarheid, actualiteit en diepgang. 
 
Daarnaast is tengevolge van steeds veranderende esthetische en stedenbouw-
kundige inzichten het welstandsbeleid periodiek aan wijziging onderhevig. Mede in 
dit verband zijn  onderwerpen toegevoegd of aangescherpt. 
 
UITGANGSPUNTEN VAN HET WELSTANDSBELEID 
 
De belangrijkste uitgangspunten voor het welstandsbeleid zijn: 
 
Beheer van bestaande kwaliteiten 
In eerste instantie is het welstandbeleid er op gericht om de verschijningsvorm van 
de bestaande bebouwde omgeving te beheren. Purmerend kent cultuurhistorische, 
landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten die op zich zelf 
of in samenhang de identiteit, het beeld en de herkenbaarheid van de stad bepalen. 
De gebiedsgerichte welstandscriteria zijn afgeleid van deze bestaande omgeving. 
Het uitgangspunt is dat iedereen de waardevolle karakteristieken van zijn eigen buurt 
kan herkennen en daarmee rekening houdt bij het maken van bouwplannen.  
 
Inspiratie voor nieuwe kwaliteiten 
Rekening houden met de bestaande kwaliteiten wil echter niet zeggen dat de 
kenmerken van de bestaande omgeving klakkeloos kunnen worden geïmiteerd of dat 
bij nieuwbouw altijd aansluiting op historische elementen of aanwezige bouwstijlen 
vereist is. Een vakkundig, eigentijds en vernieuwend ontwerp kan de aanwezige 
karakteristieken benadrukken en versterken. Zeker bij de grotere nieuwe projecten is 
de welstandsnota vooral bedoeld als inspiratiebron voor het toevoegen van nieuwe 
ruimtelijke kwaliteiten aan de stad, in een streven naar continuïteit van de 
stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling van Purmerend. 
 
Zonder concreet aan te kunnen geven waar en op welke wijze dit moet, dient men de 
welstandsnota bij dergelijke projecten te beschouwen als uitnodiging om ‘verder’ te 
gaan. Als in een enkel geval de gebiedsgerichte welstandscriteria daarvoor 
ontoereikend of te beperkend zijn, is het mogelijk het plan geheel op zichzelf op het 
eigen architectonische vakmanschap te beoordelen. Als stelregel geldt daarbij dat er 
hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch 
vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt. 
 
Communicatie over de welstandsbeoordeling 
Het welstandstoezicht moet voor iedereen objectiever en transparanter worden, door 
duidelijke welstandscriteria en door een open(bare) werkwijze. Het welstandsbeleid 
moet wat de welstandsbeoordeling betreft duidelijkheid bieden van vergunning-
aanvraag tot welstandsadvies en vergunningverlening. Welstandsadviezen moeten 
begrijpelijk zijn en altijd gebaseerd op de ‘zo concreet mogelijke’ welstandscriteria uit 
deze welstandsnota. Concreet betekent overigens niet altijd maatgevend en 
absoluut. Het uitgangspunt is dat de criteria eenduidig en duidelijk worden 
geformuleerd en gehanteerd, afgestemd op het type en de schaal van het bouwplan. 
Voor veel voorkomende kleine bouwplannen zijn  gestandaardiseerde maatgevende 
(sneltoets)criteria ontwikkeld. Voor grotere bouwplannen bieden relatieve criteria met 
een   bepaalde  interpretatieruimte  voldoende  duidelijkheid.  De  winst  van  de  wel- 
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standsnota is dat planindieners en ontwerpers vooraf kunnen inzien op welke punten 
een bouwplan beoordeeld zal worden en binnen welke kaders die beoordeling plaats 
vindt. In geval van twijfel is vroegtijdig communicatie mogelijk over de interpretatie 
van de welstandscriteria. 
 
Status en plaatsbepaling 
Het voeren van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid is geregeld in de Woningwet en de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Op grond van de WRO en de Woningwet 
moeten bouwvergunningplichtige bouwwerken in overeenstemming zijn met het 
bestem-mingsplan en voldoen aan de verschillende voorschriften uit de 
bouwverordening en het Bouwbesluit.  
 
Verder moeten bouwwerken worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. 
Daarmee wordt bedoeld dat plannen getoetst worden op eisen die men redelijkerwijs 
mag verwachten. Of de eisen hoog, gemiddeld of laag zijn is afhankelijk van de 
invloed van het bouwwerk op de omgeving en de te verwachten ontwikkelingen 
daarvan. Daarnaast dient in geval van monumenten een afzonderlijke vergunning 
worden aangevraagd, zoals geregeld in de Monumentenwet 1988. 
 
Artikel 12a van de Woningwet geeft aan dat de gemeenteraad een welstandsnota 
met beleidsregels vaststelt, waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die 
burgemeester en wethouders toepassen bij de beoordeling: 
 

■ of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop 
de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, met uitzondering van 
een tijdelijk bouwwerk als bedoeld in artikel 45, eerste lid, zowel op 
zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten 
ontwikkeling daarvan, in strijd zijn met redelijke eisen van welstand; 

 
■ of het uiterlijk van: 

1. een bestaand bouwwerk, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk 
als bedoeld artikel 45, eerste lid, 

2. een bestaande standplaats, 
3. een te bouwen bouwwerk voor het bouwen waarvan op grond van 

artikel 43 geen bouwvergunning is vereist, 
in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. 

 
Voorliggende nota geeft hieraan invulling door beoordelingskaders met wel-
standscriteria te geven. Daarmee toetst de gemeente of een plan niet in strijd is met 
redelijke eisen van welstand. Voor het welstandstoezicht zijn alleen de in deze nota 
opgenomen beoordelingskaders / welstandscriteria van toepassing. 
 
De welstandsnota is daarmee slechts een onderdeel van een scala aan instrumenten 
die de gemeente kan inzetten om sturing te geven aan het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 
Naast het welstandsbeleid kan ook in structuurvisies, bestemmingsplannen, 
beeldkwaliteitplannen en andere sectorale beleidsplannen op verschillende schaal-
niveaus en met verschillende invalshoeken invulling worden gegeven aan (een deel 
van) het kwaliteitsbeleid. 
 
De welstandsnota in de praktijk 
Als iemand wil weten welke welstandscriteria voor zijn bouwplan gelden, kan hij 
allereerst in de welstandsnota nagaan of het bouwplan valt onder de ‘veel 
voorkomende kleine bouwplannen’. Is een dergelijk klein bouwwerk niet vergunnings-
vrij, dan is er sprake van een lichtbouwvergunningplichtig bouwwerk. Het plan wordt 
dan door de gemeente getoetst aan alle wettelijke vereisten, zoals (de constructieve 
eisen van) het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. 
Voor deze welstandstoets zijn in de nota ‘sneltoetscriteria’ opgenomen waarmee de 
planindiener, desgewenst samen met de gemandateerde ambtenaar kan nagaan op 
welke wijze het bouwplan in ieder geval aan redelijke eisen van welstand voldoet.  
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Wordt het plan op deze manier ingediend, dan kan een beoordeling door de wel-
standscommissie achterwege blijven. 
 
De gebiedsgerichte welstandscriteria en de criteria voor specifieke objecten zijn 
minder concreet dan de criteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Het zijn 
geen absolute maar relatieve criteria, die ruimte laten voor een beoordeling in het 
licht van het concrete bouwplan. Die interpretatie kan in een vroeg stadium al 
onderwerp van gesprek zijn met een toetsende functionaris, zoals een previsor, of de 
welstandscommissie. In een enkel geval zal het voorkomen dat de gebiedsgerichte 
c.q. objectgerichte welstandscriteria ontoereikend of te beperkend zijn. Het kan dan 
gebeuren dat een plan wél voldoet aan redelijke eisen van welstand, maar niet aan 
de gebiedsgerichte c.q. objectgerichte criteria. Daarom zijn in de welstandsnota ook 
algemene criteria opgenomen op basis waarvan een bouwplan geheel op zichzelf, op 
het eigen architectonische vakmanschap kan worden beoordeeld. Deze algemene 
welstandscriteria kunnen niet te pas en te onpas worden gebruikt. Ze zijn voor de 
onverwachte, experimentele of opvallende bouwwerken. Als stelregel geldt daarbij 
dat er hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en de architectonische 
kwaliteit naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt. 
 
Na vaststelling van de welstandsnota door de gemeenteraad zijn de welstandscriteria 
voor iedereen beschikbaar. De welstandscommissie werkt bovendien in volle 
openbaarheid. De agenda van de welstandscommissie is van tevoren in te zien. 
Planindieners en ontwerpers kunnen altijd een afspraak maken met de 
welstandscommissie om een toelichting te geven op hun bouwplan. Zij kunnen de 
beoordeling bijwonen en een uitleg krijgen over het advies. In de vergaderruimte van 
de welstandscommissie is ruimte aanwezig voor publiek, zodat belangstellenden als 
toehoorder de vergadering kunnen bijwonen. 
Zowel de welstandscommissie als burgemeester en wethouders zullen jaarlijks aan 
de gemeenteraad rapporteren hoe zij met de uitvoering van het welstandsbeleid zijn 
omgegaan. 
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HOOFDSTUK 2 

RUIMTELIJK KWALITEITSBELEID 
 
In het lokale ruimtelijk kwaliteitsbeleid is het welstandstoezicht in eerste instantie een 
‘vangnet’. Hoe hoog de lat ligt hangt nauw samen met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
dat de gemeente voert. Het proces van het opstellen van een (herziene) welstands-
nota begint dan ook met een inventarisatie van het lokale ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
en een analyse van de consequenties daarvan voor het welstandsbeleid. 
 
Naast het welstandsbeleid zijn er veel plannen op stedelijk niveau, bestemmings-
plannen, beeldkwaliteitplannen en dergelijke die direct of indirect van invloed zijn op 
de ruimtelijke kwaliteit. In dit hoofdstuk wordt een overzicht van het ruimtelijk beleid 
gegeven met een samenvatting van relevante beleidsuitgangspunten en bestaande 
nota’s en plannen. Het biedt een handvat voor het bepalen van het gemeentelijk 
ambitieniveau ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit of voor het onderscheiden van 
gebieden en thema’s. 
 
WELSTANDSTOEZICHT IN PURMEREND 
 
De werkwijze en samenstelling van de welstandscommissie en de procedurele 
aspecten van welstandstoezicht zijn verankerd en een Reglement van orde op de 
Welstandscommissie, die door de burgemeester en wethouders op 6 juli 2004 
(gewijzigd) is vastgesteld, en maakt onderdeel uit van hoofdstuk 9 van de 
Gemeentelijke bouwverordening Purmerend. 
 
Burgemeester en wethouders van Purmerend laten zich bij de afgifte van bouw-
vergunningen adviseren door de welstandscommissie. Alle bouwvergunning-plichtige 
plannen worden aan de welstandscommissie voorgelegd. Behalve de kleine 
bouwplannen; die worden door de daartoe gemandateerde ambtenaar getoetst aan 
de zogeheten sneltoetscriteria. Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt het bouwplan 
alsnog ter advisering aan de welstandscommissie voorgelegd.  
 
De uitvoering van het welstandstoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van 
burgemeester en wethouders. De gemandateerde ambtenaar licht de bouwplannen 
toe bij de welstandscommissie.  
 
WELSTAND BIJ NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN DYNAMISCHE 
GEBIEDEN 
 
Dit betreft projecten voor nieuwe gebieden of herontwikkelingsprojecten, waarbij de 
bestaande ruimtelijke structuur en beeldvorming worden doorbroken, aangevuld of 
getransformeerd. De gewenste stedenbouwkundige structuur en beeldkwaliteit zijn of 
zullen onderwerp zijn van een stedenbouwkundige planvoorbereiding, zodat het niet 
opportuun is vooraf welstandscriteria te formuleren. 
 
In het kader van de stedenbouwkundige planvoorbereiding zullen uitgangspunten 
worden geformuleerd, welke vervolgens als specifiek beoordelingskader door de 
gemeenteraad zullen worden vastgesteld ten behoeve van de verdere uitwerking en 
invulling. De doelstelling is daarbij tweeledig. 
 

■ Het doorgeven van de kwaliteitsdoelstelling uit het stedenbouwkundige 
ontwerpproces naar het architectonische ontwerpproces. 

■ Het bewerkstelligen van consistentie in de politieke besluitvorming in de 
fasen van stedenbouwkundige planvoorbereiding en beoordeling van 
bouwplannen. 
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De daarbij vastgestelde welstandscriteria zullen vóór de concretisering van de 
bouwplannen ter beschikking moeten zijn voor alle potentiële participanten in het 
realiseringsproces. 
 
Het opstellen van het ruimtelijk programma en de eisen voor de gewenste 
beeldkwaliteit (welstandscriteria) geschiedt in het algemeen door de gemeentelijke 
stedenbouwkundigen. In bijzondere gevallen kan hiervoor een supervisor worden 
aangesteld. 
 
In geval van (zeer) ingrijpende ontwikkelingen zal sprake moeten zijn van inspraak, 
welke wordt gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige 
planvoorbereiding.  
 
De welstandscommissie kan bij de stedenbouwkundige planvorming in een vroeg 
stadium betrokken worden (informatie en gedachtewisseling). Een grote betrokken-
heid van de welstandscommissie bij vroege planstadia betekent, dat een balans 
gevonden moet worden tussen begeleiden en toetsen (terughoudende opstelling van 
commissie bij de uiteindelijke welstandstoets). 
 
Nadat de concretisering van een ontwikkeling is afgerond, zullen de welstandscriteria 
in een passende vorm in de welstandsnota worden ingevoegd. 
 
BESTEMMINGSPLANNEN 
 
In nieuwe bestemmingplannen worden één of meerdere hoofdstukken opgenomen 
over de stedenbouwkundige kwaliteit en de cultuurhistorische waarden (voor zover 
aan de orde: archeologie, monumenten, historische geografie en beschermde stads-
gezichten) in het plangebied. In de oudere nog vigerende plannen ontbreken 
dergelijke hoofdstukken veelal.  
 
Het raadsforum heeft ingestemd met de actualisatie van bestemmingsplannen. In 
2007 is een Plan van Aanpak actualisering bestemmingsplannen vastgesteld. De 
bedoeling is dat de plannen voor heel Purmerend worden vernieuwd en daarna één 
keer in de tien worden geactualiseerd. 
 
De gemeente is gefaseerd alle bestemmingsplannen aan het herzien. Er zijn nog 
circa 170  bestemmingsplannen c.q. partiële herzieningen daarvan. Het is de bedoe-
ling om dit aantal in de herziening terug te brengen naar circa 10 nieuwe 
bestemmingsplannen.  
 
Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag van 
bouwwerken 'voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening'. 
Bebouwingsmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan mogen in beginsel 
niet door welstandscriteria onmogelijk worden gemaakt. De architectonische vorm-
geving van bouwwerken valt evenwel buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan 
en wordt exclusief door de welstandsnota geregeld. Welstandscriteria kunnen waar 
nodig de ruimte die het bestemmingsplan biedt invullen ten behoeve van de 
ruimtelijke kwaliteit, het welstandsadvies kan zich dan richten op de gekozen 
invulling binnen het bestemmingsplan. In een situatie waarin een bouwplan niet de 
volledige ruimte van het bestemmingsplan gebruikt, maar wel binnen het bestem-
mingsplan past, kan een negatief welstandsadvies worden gegeven als de gekozen 
stedenbouwkundige of architectonische oplossing te sterk afbreuk doet aan de 
stedenbouwkundige uitgangspunten c.q. ruimtelijke beleving van het betreffende 
gebied. Uiteraard moet in zo'n geval de welstandsnota daartoe de argumentatie 
leveren. 
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MONUMENTEN EN MONUMENTENBELEID 
 
De gemeente hanteert sinds 1991, door het vaststellen van de Monumenten-
verordening Purmerend 1991, een expliciet monumentenbeleid. Het beleid heeft 
bescherming en instandhouding van monumentale panden en objecten tot 
voornaamste doel.  
 
Er zijn 86 monumenten op basis van de monumentenverordening op de gemeen-
telijke monumentenlijst geplaatst. De status van gemeentelijk monument brengt met 
zich  mee,  dat de betreffende objecten overeenkomstig  de monumentenverordening 
via een vergunningstelsel worden beschermd. Bovendien wordt er door middel van 
de subsidieverordening van de gemeente Purmerend naar gestreefd de instand-
houding te bevorderen. 
 
In 2004 is een monumentenbeleidsnota vastgesteld en zijn tevens de gemeentelijke 
monumenten- en subsidieverordening geactualiseerd.  
 
Purmerend heeft op dit moment 20 rijksmonumenten. Er zijn geen provinciale monu-
menten.  
 
Inmiddels is een bestemmingsplanherziening voor de historische binnenstad in 
voorbereiding. In dit kader is gestart met een inventarisatie van behoudenswaardige 
panden. Bij deze panden geldt het uitgangspunt dat aan de (historische) kwaliteiten 
en de stedenbouwkundige samenhang zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. 
Vervolgens zal nader onderzoek plaatsvinden naar een 'passend' instrumentarium 
om deze panden te beschermen. 
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HOOFDSTUK 3 

ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA 
 
De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf worden genoemd richten zich 
op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn 
terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes. 
 
De algemene welstandscriteria liggen (haast onzichtbaar) ten grondslag aan elke 
planbeoordeling omdat ze het uitgangspunt vormen voor de uitwerking van de 
gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk zullen die uitwer-
kingen meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling.  
 
In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte welstands-
criteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de algemene 
welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan (slaafs) 
is aangepast aan de gebiedsgerichte welstandscriteria, maar het bouwwerk zelf zo 
onder de maat blijft dat het op den duur zijn omgeving negatief zal beïnvloeden.  
 
Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige omgeving maar 
door bijzondere schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand voldoet, kan 
worden teruggegrepen op de algemene welstandscriteria. De welstandscommissie 
kan burgemeester en wethouders in zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren 
van de hardheidsclausule gebruik te maken en af te wijken van de gebiedsgerichte 
en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk betekent dit dat het betreffende plan 
alleen op grond van de algemene welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de 
bijzondere schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend kan worden 
aangetoond. Het niveau van ‘redelijke eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, 
het is immers redelijk dat er hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en 
het architectonisch vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn 
omgeving onderscheidt. 
 
RELATIE TUSSEN VORM, GEBRUIK EN CONSTRUCTIE 
 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de 
wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen 
samenhang en logica heeft.  
 
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het 
welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm 
van het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de 
mogelijkheden die materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie 
te maken. Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm.  
Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik of de 
constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de vorm 
tijdens het ontwerpproces gaan domineren, mag worden verwacht dat de 
uiteindelijke verschijningsvorm een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong.  
Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse 
optelsom van gebruik en  constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun 
invloed kunnen hebben, zoals de omgeving en de associatieve betekenis van de 
vorm in de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het 
gebruik en de constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en integriteit. 
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RELATIE TUSSEN BOUWWERK EN OMGEVING  
 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare 
(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld 
naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is. 
 
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen 
van een deel van de algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en volumes 
vormen zowel de externe begrenzing van de gebouwen als ook de wanden van de 
openbare ruimte die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in 
een openbare context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen 
functioneren alleen maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke 
of landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met zijn 
omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving 
niet ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan 
de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan.  
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de 
gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.  
 
BETEKENISSEN VAN VORMEN IN DE SOCIAAL-CULTURELE CONTEXT 
 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, 
zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande 
maatschappelijke realiteit. 
 
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn 
eigen grammaticale regels heeft om zinnen en teksten te maken. Die regels zijn geen 
wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld of 
ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt een 
bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de architectonische vormgeving niet 
bewust worden gehanteerd. 
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een 
zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, bepaalde 
associaties op. Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar zuilenstructuren van 
tempels, transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek 
en vooruitgang.  
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat 
eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht. De 
kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die 
verwijzingen en associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader 
van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan die 
bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van 
verwijzingen en associaties betekent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat 
integer is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden 
geplaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is sprake van 
herstel van elementen uit het verleden, maar bij nieuw- of verbouw in bestaande 
(monumentale) omgeving betekent dit dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat 
nieuw is toegevoegd. Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde 
tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen en 
detailleringen uit het verleden. 
Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrijpen’ als 
beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als 
representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij nieuwe 
bouwplannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de 
geschiedenis van de toekomst. 
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EVENWICHT TUSSEN HELDERHEID EN COMPLEXITEIT 
 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkings-
kracht door simpelheid verloren gaat.  
 
Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is dat 
er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt houvast voor 
de waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van een gebouw. 
Symmetrie, ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het voor de 
gemiddelde waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de 
gebouwde omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld.  
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk 
moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn geheimen niet direct 
prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger 
worden gedaan. Van oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als 
complementaire begrippen ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken. 
Complexiteit in de architectonische compositie ontstaat vanuit de stedenbouw-
kundige eisen en het programma van eisen voor het bouwwerk. Bij een gebouwde 
omgeving met een hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit tegelijk 
aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle relatie.  
 
SCHAAL EN MAATVERHOUDINGEN 
 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat 
beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.  
 
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis van de 
betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen 
grenzen geleed zijn maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien 
alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande kleine bouwwerken.    
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de 
belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest ongrijpbare 
aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of 
onbewust de maatverhoudingen van een bouwwerk, maar wáárom de maatverhou-
dingen van een bepaalde ruimte aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan 
die van een andere, valt nauwelijks vast te stellen.  
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de maatverhou-
dingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust toegepast 
kunnen ook spanning en contrast daarin hun werking hebben.  
De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie 
van het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk element in de totale 
compositie. Als toegevoegde elementen te dominant zijn ten opzichte van de 
hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen van het object 
zelf maar ook van de omgeving waarin dat is geplaatst. 
 
MATERIAAL, TEXTUUR, KLEUR EN LICHT 
 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf 
ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten 
ontwikkeling daarvan duidelijk maken.   
 
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk 
uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze 
van materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan 
materiaal en ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze 
moeilijker en het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als materialen en 
kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin geen ondersteunende functie 
hebben  maar  slechts  worden  gekozen  op  grond  decoratieve  werking ,  wordt  de 
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betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht van het 
bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van materialen en 
kleuren geen ondersteuning geeft aan de architectonische vormgeving of wanneer 
het gebruik van materialen en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de 
ontstaansperiode van het bouwwerk in de weg staat. 
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HOOFDSTUK 4 

GEBIEDSGERICHTE WELSTANDSCRITERIA 
 
Een belangrijke peiler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid.  
 
De gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote 
bouwplannen die zich voegen binnen de bestaande ruimtelijke structuur van 
Purmerend. Deze criteria zijn gebaseerd op het architectonisch vakmanschap en de 
ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande situatie worden aangetroffen. Deze 
criteria geven aan hoe een bouwwerk ‘zich moet gedragen’ om in zijn omgeving niet 
teveel uit de toon te vallen, en welke gewaardeerde karakteristieken uit de omgeving 
in het ontwerp moeten worden gebruikt. Het is goed te beseffen dat de 
gebiedsgerichte criteria, door hun toon en mate van abstractie de vrijheid van de 
bouwer bepalen. 
 
GEBIEDSINDELING 
 
In de gemeente Purmerend kunnen op basis van overeenkomsten in functionele, 
stedenbouwkundige en/of architectonische kenmerken 19 deelgebieden worden 
onderscheiden. De gebieden vallen voor een groot deel samen met de bestaande 
bestemmingsplannen. Ook kan een deelgebied een lijn of een deel van een wijk zijn.  
 
A De historische stad 
A1 Centrum-binnenstad 
A2 Rondom de singel 
 
B Het nieuwe centrumgebied 
 
C De woonwijk 
C1.  Veilinghof 
C2. Bloemenbuurt/Zuiderpolder 
C3 Gors-Noord 
C4 Gors-Zuid 
C5 Weidevenne 
C6 Purmer-Noord 
C7 Purmer-Zuid 
C8 Wheermolen 
C9 Overwhere 
C10 Molenkoog 
C11 Hazepolder/Neckerstraat 
 
D Landelijk gebied (incl. Westerweg) 
 
E Het bedrijventerrein 
E1 De Baanstee 
E2 De Koog 
E3 Wagenweg e.o. 
E4 De Where 
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BEOORDELINGSKADER 
 
Per gebied is een samenhangend beoordelingskader opgesteld waarin steeds de 
volgende onderdelen aan de orde komen. 

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

■ Een samenvatting van het beleid, de te verwachten en/of gewenste 
ontwikkelingen en de waardering voor het gebied op grond van de 
belevingswaarde en eventuele bijzondere cultuurhistorische, stedenbouw-
kundige of architectonische werken. 

■ De aanvullende beleidsinstrumenten die de gemeente inzet in het gebied.  
■ Het voor het gebied geldende welstandsniveau.  
■ De welstandscriteria, steeds onderverdeeld in criteria betreffende de 

relatie met de omgeving van het bouwwerk, de massa, de opbouw en de 
detaillering. De welstandscriteria mogen niet in strijd zijn met het 
bestemmingsplan. 

■ Illustraties: een kaart met aanduiding van de plek in de stad en de 
structuur van het  deelgebied, foto’s die een impressie van het deelgebied 
geven en goede en slechte voorbeelden tonen.  

 
WELSTANDSNIVEAUS 
 
Elk gebied heeft zijn eigen ‘welstandsniveau’ waarmee wordt aangegeven welke 
mate van welstandszorg noodzakelijk wordt geacht. Het welstandsniveau moet aan-
sluiten bij het gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de gewenste ontwikkelingen. 
In theorie zijn vier welstandsniveaus mogelijk: het door het Rijk aangewezen 
beschermde  stads-  of  dorpsgezicht,  het bijzondere welstandsgebied waar extra 
inspanning ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit gewenst is, het reguliere 
welstandsgebied waar de basiskwaliteit moet worden gehandhaafd en het welstands-
vrije gebied.  
 
Purmerend kent geen door het Rijk aangewezen beschermde stads- of dorps-
gezichten. Het aanwijzen van welstandsvrije gebieden wordt in Purmerend niet 
wenselijk geacht. 
 
Voor de historische stad (gebied A1 + A2), het nieuwe centrumgebied (gebied B) en 
Weidevenne (gebied C5) wordt het bijzondere welstandsniveau voorgesteld. Het 
gaat om gebieden waar de gemeente extra aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit 
wenselijk acht en het ruimtelijk kwaliteitsbeleid richt op het verhogen en versterken 
van de aanwezige kwaliteit. Het welstandsbeleid maakt in deze gebieden deel uit van 
dit integrale ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 
 
Voor de overige gebieden wordt een regulier welstandsniveau voorgesteld. Deze 
gebieden kunnen afwijkingen van de bestaande ruimtelijke structuur en ingrepen in 
de architectuur van de gebouwen zonder al te veel problemen verdragen. De 
gemeente stelt hier geen aanvullende eisen aan de ruimtelijke kwaliteit en het 
welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van de 
gebieden. 
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DE HISTORISCHE STAD  

A1. CENTRUM-BINNENSTAD 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
De historische binnenstad is het centraal gelegen onderdeel van de stad en wordt 
begrensd door het Noordhollands Kanaal, Beemsterburgwal, de Where, 
Plantsoengracht en Nieuwstraat/Nieuwegracht. Het gebied kenmerkt zich door een 
duidelijke historische structuur van de oude stadsbegrenzing (wallen en grachten) 
met daarbinnen een weefsel met smalle straten en overwegend oorspronkelijke, 
kleinschalige bebouwing. 
Dit binnenstadsgebied kent van oudsher een menging van vrijwel alle voorkomende 
functies. Nadat de meest grootschalige functies en voorzieningen zich daarbuiten 
gevestigd hebben, zijn als belangrijkste componenten overgebleven: het centrum-
winkelapparaat, diverse sociaal-culturele en anderszins bijzondere functies, 
kleinschalige kantoren en bedrijven en het wonen, veelal gemengd met de overige 
functies (bovenwoningen). De bebouwing bestaat uit aaneengesloten reeksen 
individuele panden van uiteenlopende vormkwaliteit en/of historische betekenis. 
In het kader van de ontwikkeling van een nieuw Structuurplan heeft een 
inventarisatie plaatsgevonden, waarbij het volgende onderscheid is gemaakt. 
 

■ Rijksmonumenten: 27 in de binnenstad - wettelijk beschermd. 
■ Gemeentelijke monumenten: 45 in de binnenstad - wettelijk beschermd. 
■ Overige historische panden: inventarisatie provincie 1997. 
■ Beeldbepalende panden: inventarisatie gemeente Purmerend 2006. 

 
Bij deze categorieën is behoud/renovatie uitgangspunt. 
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■ Panden met een matige beeldkwaliteit. 
■ Panden met een lage beeldkwaliteit. 

 
Bij deze categorieën is de intentie verbetering van de beeldkwaliteit actief te 
stimuleren of ter hand te nemen, maar meer dan voorheen zal bij panden met een 
matige beeldkwaliteit een terughoudend-kritische benadering gelden, waarbij een 
zorgvuldige afweging zal plaatsvinden met betrekking tot de beslissing handhaven/ 
opwaarderen of vervangen. 
 
Een aantal objecten is zeer markant, zoals het oude stadhuis (nu museum), het 
voormalige Waaggebouw, de Koepelkerk, een aantal herenhuizen van begin 1900 en 
een voormalig schoolgebouw (nu bank).  
Ook het voormalige weeshuis, de Zeepziederij "De Zwaan" en een aantal panden 
aan de Bierkade en het Venediën herinneren aan vroegere bloeiperioden. 
Nieuwe toevoegingen zijn o.a. het Willem Eggert winkelcentrum met bijbehorende 
parkeergarage en dakwoningen. 
 
Een belangrijke component in de binnenstad is het stedelijk tapijt, waarbij qua functie 
en inrichting onderscheid kan worden gemaakt in de hoofdontsluitingsstraten, het 
winkel-/voetgangersgebied en de overige (woon)straten, pleinen en stegen. 
Hetzelfde geldt in feite ook voor de waterlopen en -partijen, welke zich uitsluitend 
rondom de binnenstad bevinden en gezamenlijk nog het oorspronkelijke historische 
beeld van de water- en bolwerkenstructuur vormen. 
 
Het woongebiedje Hoornsebuurt-Tuinhof neemt in het binnenstadsgebied een aparte 
plaats in. Het betreft voor een deel een stadsreconstructie uit de jaren '70. Ondanks 
de smalle straten en kleine woonerfjes past het - met z'n rijtjeswoningen en appar-
tementen met sobere materialen en detaillering - in onvoldoende mate bij de karak-
teristiek van de binnenstad, zodat eventuele verbeteringsinitiatieven niet onwelkom 
zullen zijn. 
 
Gebouwen 
De bebouwing in de binnenstad kenmerkt zich door een grote diversiteit. Door de 
dynamiek van een voortdurend vernieuwingsproces zijn met name de bouwstijlen uit 
de 17e, 18e en 19e eeuw goed vertegenwoordigd. Deze bepalen in hoge mate het 
behoudenswaardige historische karakter van de binnenstad. Uiteraard zijn er 
inmiddels ook meerdere eigentijdse panden en complexen gerealiseerd, waarmee 
het aandeel van de gestapelde bouwvorm aanmerkelijk is toegenomen. 
De diversiteit wordt nadrukkelijk versterkt door afwisseling van hoge en lage panden 
en wisselende goothoogtes. De meeste panden hebben een kap(verdieping). De 
opbouw van de gevels is overwegend vrij klassiek, o.a. met een hogere begane-
grondlaag en veelal hiërarchisch afnemende hoogtemaat van de gevelopeningen 
daarboven. De gevelopeningen bestaan overwegend uit verticale ramen, gelijkmatig 
geordend in de gevel. Op een enkele plek zijn erkers toegepast. 
 
Detaillering 
In de binnenstad bestaat tevens een grote diversiteit in detailleringen en stijlen. Een 
rijke traditionele detaillering wordt onder meer aangetroffen bij geleidingen in de 
gevels, houten kozijnen, erkers e.d. Een aantal details zijn vrij algemeen: terug-
liggende kozijnen, onderverdeelde ramen en verbijzonderde beëindiging van de 
gevel. 
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Het binnenstadsgebied van Purmerend ontleent zijn waarde aan de zeer herkenbare 
begrenzing met een historische water- en bolwerkenstructuur, waarbinnen een nog 
zeer herkenbare historische stedenbouwkundige structuur én de nog vele aanwezige 
panden met een behoudenswaardige karakteristiek. 
 
Daarenboven is sprake van krachtige dynamiek en een evenwichtige multi-
functionaliteit, die samen met het intieme en sfeervolle karakter leiden tot een hoge 
attractiewaarde. Deze hoge attractiewaarde van de binnenstad rechtvaardigt een 
hogere kwaliteitsdoelstelling ten aanzien van de verschijningsvorm van gebouwen en 
de inrichting van de openbare buitenruimte(n). 
 
Beleid algemeen 
Als centrale doelstelling is geformuleerd: 
 

"het versterken van de herkenbaarheid en specifieke identiteit van de 
stedenbouwkundige samenhang van de binnenstad in het algemeen en 
het maximaal behoud van het historische karakter van de gebouwen in 
het bijzonder.” 

 
In het verlengde van deze hoofddoelstelling zijn te noemen: 

■ het optimaliseren van het functioneren van het binnenstad-/ kern-
winkelgebied; 

■ de versterking van de woonfunctie in de binnenstad. 
 
Vastgesteld is dat in Purmerend, op enkele specifieke elementen na, een functionele 
en fysieke samenhang is bereikt, die als centraal winkel- en uitgaansgebied en 
ontmoetingsplaats functioneert voor Purmerend en omstreken. Met een goed 
integraal beheer kan dit kwalitatief verder worden uitgebouwd respectievelijk waar 
mogelijk/gewenst - tegen de achtergrond van de vigerende kwaliteitsdoelstelling voor 
de binnenstad - aangepast aan de eisen van de tijd, voor zover geen nadrukkelijke 
behoudenswaardige elementen/aspecten in het geding zijn. 
In het "Structuurplan Purmerend 2005-2020" wordt ruimschoots aandacht besteed 
aan de binnenstad. Daarin staat o.a. als opgave geformuleerd: 
 

■ de kwaliteiten van de binnenstad versterken; doorzetten van het beleid om 
het historische karakter van bestaande panden te behouden dan wel te 
restaureren; 

■ de aanwezige stegen onderdeel te laten uitmaken van het (dwaal)milieu 
van de stad; 

■ een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte in en nabij de binnenstad 
realiseren met minder parkeren op maaiveld en uitbreiding van het 
verblijfsgebied; 

■ het autoverkeer beter rond het centrum leiden; 
■ het bouwen van meer gebouwde parkeervoorzieningen ter vervanging van 

parkeerplaatsen op het maaiveld en voor de uitbreiding van functies in de 
binnenstad; 

■ opwaarderen van de parkachtige singelstructuur rondom het bolwerk; 
■ opwaarderen van de entrees van de binnenstad, met name met betrekking 

tot de architectuur; 
■ intensivering en herstructurering (situering trekkers) van het winkelgebied; 
■ toevoegen van horeca; met name daghoreca en aanbod voor jongeren; 
■ versterken van de woonfunctie in en nabij de binnenstad. 
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Beleid specifiek 
Per deelgebied of straat kunnen de volgende doelstellingen worden aangegeven. 
 

■ Voor de Kaasmarkt, Koemarkt, het hoofdassenkruis (Padjedijk, 
Breedstraat/ Dubbele Buurt, Hoogstraat en Peperstraat), Venediën, 
Weerwal, Nieuwstraat en Plantsoengracht geldt: maximaal behouden en 
versterken van de historische stedenbouwkundige structuur en 
architectonische kwaliteit. 

■ Voor de Koemarkt in het bijzonder: inrichten als kwalitatief hoogwaardige 
ruimte voor verblijf, ontmoeting en evenementen. 

■ In de straten van het hoofdassenkruis wordt van de nieuwbouw verwacht 
dat de architectuur zich voegt in het historische straatbeeld en waar nodig 
daaraan ondergeschikt is. 

■ Voor de westelijke wand van de Koemarkt en het gedeelte ter plaatse van 
de NuKahal is uitgangspunt, dat nieuwe ontwikkelingen gericht dienen te 
zijn op aansluiting op het monumentale karakter van de binnenstad 
(versteviging van de pleinwand). 

■ Nieuwe ontwikkelingen in de Zuidersteeg, Schoolsteeg/Weeshuissteeg en 
Westersteeg dienen gericht te zijn op het opwaarderen van de 
gevelwanden, zowel qua hoogte van de bebouwing als qua presentatie 
naar de straat. 

■ Nieuwe ontwikkelingen in de Nieuwstraat, Westerstraat en Achterdijk 
dienen gericht te zijn op "verrijking" en versterking van de architectonische 
samenhang. 

■ Voor de Kanaalstraat, de open plek aan de Kerkstraat, de Schapenmarkt 
en de Doeletuin kan gekozen worden voor een eigentijdse vernieuwing, 
waarbij in de Kanaalstraat de nieuwe gevel de straatwand completeert. 

 
Ontwikkelingen 
Allereerst moet worden vastgesteld, dat het continue-proces van vernieuwing een 
belangrijk gegeven is bij de ontwikkelingen in de binnenstad. 
Een andere belangrijke ingezette ontwikkeling betreft het versterken van de 
woonfunctie in de binnenstad door bij renovatie en vervangende nieuwbouw boven 
de winkelruimte woningen te realiseren. 
De volgende te ontwikkelen (deel)gebieden zijn onderwerp van nader onderzoek: 
 

■ Kanaalstraat 
■ Hoornse eiland 
■ Kop van de Koemarkt 
■ NuKahal/Doeletuin 
■ Schapenmarkt 
■ Postkantoor 
■ Vijfhoek 

 
WELSTANDSNIVEAU: bijzonder welstandsgebied 
 
De binnenstad van Purmerend kenmerkt zich door zijn fraaie oorspronkelijke 
karakter, de aanwezigheid van architectuur-historische, cultuur-historische én 
stedenbouwkundige waarden, alsmede door een belangrijke regionale betekenis. 
De binnenstad is een complex en gevoelig gebied met een duidelijk groot algemeen 
belang en een grote diversiteit aan individuele belangen. In ieder geval bestaat bij 
alle gebruikers van de binnenstad een grote waardering voor de specifieke 
functionele samenhang en de historische, behoudenswaardige elementen daarin. 
Een en ander is aanleiding geweest om voor de binnenstad hoge kwaliteits-
doelstellingen te formuleren. Hiermee zijn voldoende argumenten voorhanden 
teneinde de binnenstad aan te merken als "Bijzonder welstandsgebied". 
 
Het welstandstoezicht zal aan de hand van de gebiedsgerichte criteria een bijdrage 
moeten leveren aan het maximaal behouden en versterken van de stedenbouw-
kundige, architectonische en culturele kwaliteiten van de binnenstad. 
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WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De binnenstad is in principe een verzameling individuele 
panden. De structuur wordt bepaald door aaneengesloten 
gevelwanden aan straten en pleinen. 

■ In de bebouwing is een afwisselende goot- en bouwhoogte 
uitgangspunt. De maximale bouwhoogte wordt bepaald door 
de aard van de stedenbouwkundige ruimte en de samen-
hang in de straatgevelwand (m.n. belendingen). 

■ Veranderingen respecteren het continuebeeld van de 
binnenstad met een herkenbare identiteit van gebouwen. 

■ De representatieve gevel en de hoofdtoegang(en) liggen 
aan de hoofdstraat. 

■ De toegang tot de bovenwoningen kunnen bij winkelstraten 
gesitueerd zijn in een poort of achtersteeg. 

■ Bijgebouwen worden aan de zij- of achterzijde ontsloten. 
 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ Het kenmerkende verloop van én de sprongen in de 
straatgevel-rooilijn worden gehandhaafd. 

■ Bij rijksmonumenten en anderszins behoudenswaardige 
panden zal in geval van nieuwbouw bijzondere aandacht 
geschonken moeten worden aan de overgang(en). 

■ De beëindiging/bekroning van de gevel aan de hoofdstraat is 
verbijzonderd. 

■ De panden zijn in principe voorzien van een kap, waarbij 
rekenschap wordt gegeven aan de betekenis daarvan voor 
het "dakenlandschap" van de historische binnenstad.  

■ In principe wordt een dwarskap toegepast. Gemotiveerde 
afwijkingen zijn mogelijk. 

■ Het gebouw of gebouwdeel (geleding) heeft een smal en 
verticaal karakter. 

■ Bij (functionele) samenvoeging van panden dient de 
individualiteit van de panden herkenbaar te blijven. 

■ Ramen zijn in principe verticaal, maar bij een specifieke 
architectuur zijn afwijkingen mogelijk.  

■ De gevelindeling verwijst naar de klassieke/traditionele 
opbouw met tenminste een hogere verdiepingshoogte op de 
beganegrond. 

■ Hoekoplossingen kunnen een verbijzondering zijn. 
■ De maat, vormgeving en materialisatie van toevoegingen 

(b.v. erkers) is afgestemd op de bestaande karakteristiek 
van het pand. 

■ Aan de straatzijde(n) zijn "franse balkons' of loggia's 
aanvaardbaar (dus géén uitstekende balkons). 

■ Bij grote gevelpuien dient de bovenverdieping niet 'los te 
komen' van de straat. 

■ Dakkapellen aan de straatzijde(n) zijn ondergeschikt 
toegevoegd aan de hoofdmassa en beslaan maximaal 25% 
van het dakvlak. 

■ Bij het gebruik van platte daken als terras is de daarbij 
noodzakelijke borstwering niet hoger dan het Bouwbesluit 
vereist, zijn hoger opgaande toevoegingen niet aanvaard-
baar en dient het geheel niet zichtbaar te zijn vanuit de 
openbare ruimte. 
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Detaillering, materiaal en kleur 
(nadere eisen) 

■ De detaillering is een interpretatie van of reactie op de specifieke 
historische ornamentiek. 

■ Uitgangspunt is aandacht voor een traditioneel/ambachtelijke detaillering 
(negge, profilering e.d.) van gevel en gevelonderdelen. 

■ Goten aan de straatgevel(s) worden zorgvuldig gedetailleerd. 
■ Zichtbare hemelwaterafvoeren (hwa's) worden in de zijgevel geplaatst of 

met een verdiepte detaillering op de scheiding van panden. 
■ Het hoofdmateriaal voor de gevel is in principe baksteen. Stucwerk en 

plaatselijk andere steenachtige materialen zijn mogelijk, indien specifieke 
omstandigheden (functioneel, relatie met belendingen) daartoe aanleiding 
geven. 

■ Bij het toepassen van glasroeden zijn de maatvoering en detaillering in 
principe overeenkomstig de traditionele karakteristiek. 

■ Toevoegingen in/aan de gevel mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteit 
van indeling en verschijningsvorm. Met name airco-kasten zijn in de 
straatgevel onaanvaardbaar. 

■ Toevoegingen in/aan de gevel in de vorm van reclame- of naams-
aanduidingen houden bij vestiging in meerdere panden aaneen rekening 
met de gewenste herkenbare parcellering van de individuele panden; over 
meerdere panden doorgaande objecten zijn niet toegestaan. 

■ Een toe te passen hekwerk (bij poort, balkon of dakterras) heeft een in de 
(historische) architectuur respectievelijk in de binnenstad passende 
vormgeving, materialisering en afwerking. 

■ Vaste markiezen zijn niet toegestaan. 
■ Luifels zijn niet toegestaan met uitzondering van de transparante luifel, die 

specifiek voor de Hoogstraat is gekozen. 
■ Op hellende daken worden in principe keramische pannen toegepast. 

Andere materialen zijn in overleg mogelijk in gevallen het architectonisch 
concept of de praktische uitgangspunten dit wenselijk maakt. 

■ Dakkapellen worden minder opvallend/terughoudend afgewerkt (m.n. de 
zijwangen). 

■ Rook- en gasafvoerkanalen ten behoeve van horecabedrijven - niet zijnde 
de gebruikelijke, bij de binnenstadsbebouwing passende, gemetselde 
schoorstenen - zijn qua omvang en plaatsing niet zichtbaar vanuit de 
openbare ruimte en worden overigens donkerdekkend/mat afgewerkt. 
Verlengde rook- en gasafvoerkanalen voor zover deze niet in de 
architectuur zijn op te lossen én spandraden zijn niet toegestaan. 

■ Kleurtoepassing zijn geëigend voor de gekozen materialen en passen in 
het historisch-traditionele "palet' van de binnenstad. Schreeuwende en 
anderszins opdringerige kleurstellingen zijn niet toegestaan. Nadrukkelijke 
kleurstellingen beperken zich tot ondergeschikte elementen in de gevel. 

■ Niet toegestaan zijn de volgende (zichtbare) materiaaltoepassingen: 
• onafgewerkte betonnen vlakken van meer dan ondergeschikte betekenis; 
• volkernplaten en verwante kunststofbeplatingen in grote afmetingen; 
• steenstrips, golfplaten, damwandprofielen en vergelijkbare utilitaire 

afwerkings- en bekledingsmaterialen; 
• te rustieke en onafgewerkte houten betimmeringen, spiegelende vlakken. 

■ Niet toegestaan zijn de volgende (zichtbare) materiaaltoepassingen: 
onafgewerkte betonnen vlakken van meer dan ondergeschikte betekenis, 
volkernplaten en verwante kunststoffen beplatingen in grote afmetingen, 
steenstrips, golfplaten, damwandprofielen en vergelijkbare utilitaire 
afwerkings- en bekledingsmaterialen, te  rustieke en onafgewerkte houten 
betimmeringen, spiegelende glasvlakken. 

■ Bij nieuw- of verbouw van panden met commerciële functie(s) worden de 
plaats en omvang van naamsaanduidingen en reclames in het ontwerp 
meegenomen, waarbij in principe voldaan wordt aan de in het reclame-
beleid geformuleerde uitgangspunten (zie hoofdstuk 6 van de 
Welstandsnota). 



29 

DE HISTORISCHE STAD  

A2. RONDOM DE SINGEL 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING  
 
Gebied en te onderscheiden delen 
"Rondom de singel" is het samenhangend gebied tussen de binnenstad en het 
woongebied "Bloemenbuurt-Zuiderpolder". Het is tevens een gebied met te 
onderscheiden "overgangen". 
 
Hoewel de Nieuwegracht tot het binnenstadsgebied wordt gerekend, is er sprake van 
een samenhangend bebouwingsbeeld met de Herengracht rondom de kenmerkende 
waterpartij van de singel. Ook de Emmakade moet tot deze overgangszone worden 
gerekend. Dit is een gebied met een vergelijkbare uitstraling als de binnenstad met 
statige monumentale huizen. Achter de Emmakade bevindt zich de - min of meer 
autonome - nieuwbouw uit de jaren '90 op het terrein van het voormalige 
Luduinaziekenhuis. 
 
Vervolgens is sprake van een langgerekte aaneengesloten bebouwingsstructuur met 
twee lange, smalle straten: de Julianastraat en de Vooruitstraat, beide met een 
geheel eigen karakteristiek. 
 
Tenslotte vormt de Bernard Nieuwentijtstraat met eveneens een langgerekte 
structuur, maar met korte blokjes eengezinshuizen en vrijstaande woonhuizen een 
duidelijke overgang naar de typisch suburbane uitleg van het gebied "Bloemenbuurt-
Zuiderpolder". 
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Bebouwing 
De bebouwing van de Herengracht c.a. bestaat uit aaneengesloten reeksen 
individuele en enkele vrijstaande panden. Het zijn statige panden met een 
prominente straatgevel zonder voorerf, een rijke detaillering en indrukwekkende 
gevelelementen als erkers, balkons en topgevelelementen als bekroning van een 
verbijzonderde entreezone met een al dan niet verdiepte entree. 
Alle panden aan de Herengracht en het voormalig post- en telegraafkantoor en het 
katholiek tehuis voor ouderen aan de Emmakade zijn gemeentelijke monumenten. 
 
De bebouwing aan de Julianastraat heeft een overeenkomstige karakteristiek, maar 
dan van een bescheidener allure. Kleinere individuele panden zonder voorerf, plat 
afgedekt en/of met topgevels aan de straat, veel met een erker en hier en daar een 
balkon of verdiepte entree en overwegend veel aandacht voor ambachtelijke 
detailleringen. 
 
De bebouwing aan de Vooruitstraat is duidelijk van een eenvoudiger komaf. Ook hier 
wèl aaneengesloten straatwanden met individuele panden zonder voorerf en veelal 
topgevels gericht op de straat, maar kleiner van omvang en - afgezien van enkele 
fraaie reeksen - veelal soberder van uitvoering. Een zeer opvallend en karakteristiek 
complex bevindt zich aan het westelijke einde van de Vooruitstraat/hoek Jaagweg. 
 
De bebouwing aan de Bernard Nieuwentijtstraat bestaat uit rijtjes eengezinshuizen 
uit de jaren '50, drie of vier aaneen, met langskappen aan de straat en een voortuin 
ten oosten van de Oranjestraat en uit vrijstaande panden in een vrij dichte "setting" 
en kleine voortuinen ten westen van de Oranjestraat. 
 
Detaillering 
Met name aan de Herengracht c.a. en de Julianastraat is veel aandacht voor 
ambachtelijke detailleringen, decoratie en bijzondere elementen in de gevel. In de 
Vooruitstraat varieert dit van rijk tot vrijwel afwezig en/of kan dit van pand tot pand 
verschillen. 
De eengezinsrijenhuizen aan de Bernard Nieuwentijtstraat zijn overwegend sober 
van uitvoering met een doelmatige detaillering en weinig decoratieve elementen. Bij 
de vrijstaande woningen is de plastiek en detaillering iets rijker, maar nergens 
uitbundig. 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Het gebied Herengracht-Emmakade is voor Purmerend vanwege de levendige, 
expressieve architectuur van grote culturele betekenis, hetgeen o.a. is gehonoreerd 
door de meeste panden de status te geven van gemeentelijk monument. De statige 
woningen en enkele gave gevelwanden zijn nog geheel oorspronkelijk, waardoor het 
intieme, sfeervolle karakter van het gebied bewaard is gebleven. Dit karakter wordt 
versterkt door de Singel en monumentale bomen en groen. 
 
De Julianastraat en Vooruitstraat zijn aan te merken als een waardevolle, 
behoudenswaardige stedelijke structuren met karakteristieke bebouwing, weliswaar 
met voor beide een eigen niveau en betekenis, met vooral in de Vooruitstraat 
aanleiding voor plaatselijke opwaardering van panden. 
 
In de Bernard Nieuwentijtstraat zijn geen bijzondere waarden in het geding. 
 
Beleid 
Het beleid voor het gebied "Rondom de singel" kent verschillende accenten. Van 
zeer grote terughoudendheid m.b.t. wijzigingen en/of toevoegingen aan de 
Herengracht c.a. tot behoedzaamheid voor en versterking van de karakteristieken 
van Julianastraat en Vooruitstraat en een neutraal "behoud van het goede wat er is" 
voor de Bernard Nieuwentijtstraat c.a. 
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Ontwikkelingen 
Structurele veranderingen worden niet verwacht. Aanpassingen aan de 
bebouwing zullen overwegend gericht zijn op behoud en/of versterking 
van de specifieke monumentale kwaliteiten en anderszins karakte-
ristieke opbouw en verschijningsvorm, alsmede op plaatselijk een 
duidelijke opwaardering.  
 
WELSTANDSNIVEAU: bijzonder welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het maximaal 
behouden en versterken van de stedenbouwkundige, architectonische 
en culturele kwaliteiten van dit gebied nabij de binnenstad. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 
De aan de binnenstad verwante stedelijke structuur van dit gebied 
wordt bepaald door overwegend aaneengesloten gevelwanden met 
zowel individuele panden, alsmede ensembles van meerdere gelijke 
panden; veranderingen respecteren het continue beeld in de straat- 
gevelwanden en de individueel herkenbare identiteit van het pand of 
het ensemble; de representatieve gevel en de hoofdtoegang liggen 
aan de straat; bijgebouwen worden ontsloten aan de achterzijde. 
 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De bebouwing volgt het karakteristieke verloop van 
de voorgevel- rooilijn. 

■ Daar waar afwisseling in de hoogte van de goot- 
en/of noklijn aanwezig is, wordt deze gehandhaafd. 

■ De beëindiging/bekroning van de gevels verdient 
aandacht, maar houdt rekening met de aanwezige 
karakteristiek van de directe omgeving. 

■ Afhankelijk van de situatie kan een pand plat of met 
een kap worden afgedekt. 

■ In principe wordt een dwarkap toegepast, afwij-
kingen kunnen door de specifieke omstandigheden 
op de locatie te worden gerechtvaardigd. 

■ Het gebouw of gebouwdeel (geleding) heeft een 
smal en verticaal karakter. 

■ Bij (functionele) samenvoeging van panden, dient de 
individualiteit van de panden herkenbaar te blijven. 

■ Gevelopeningen zijn in principe verticaal, maar bij 
een specifieke architectuur zijn afwijkingen mogelijk. 

■ In de straatgevelwanden van de Herengracht, 
Emmakade en Julianastraat behoren erkers, balkons 
en entreeportieken tot de karakteristiek. 

■ Dakkapellen aan de straatzijde(n) zijn ondergeschikt 
toegevoegd aan de hoofdmassa en beslaan 
maximaal 25% van het dakvlak. 

■ Bij het gebruik van platte daken als terras is de 
daarbij noodzakelijke borstwering niet hoger dan het 
Bouwbesluit vereist, zijn hoger opgaande toevoe-
gingen niet aanvaardbaar en dient het geheel niet 
zichtbaar te zijn vanuit de openbare ruimte. 

Nieuwe invulling aan de Herengracht waarbij 
niet is aangesloten bij de herkenbare identiteit 
van het gebied. 

De karakteristieke rooilijnen dienen te worden 
aangehouden. 
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Detaillering, materiaal en kleur 
(nadere eisen) 

■ De detaillering is een interpretatie van of reactie op de 
specifieke historische ornamentiek. 

■ Uitgangspunt is aandacht voor een traditioneel/ambachte-
lijke detaillering (negge, profilering e.d.) van gevel en 
gevelonderdelen. 

■ Zichtbare goten worden zorgvuldig gedetailleerd. 
■ Zichtbare hemelwaterafvoeren (hwa's) worden in de zijgevel 

geplaatst of met een verdiepte detaillering op de scheiding 
van panden. 

■ Het hoofdmateriaal voor de gevel is in principe baksteen; 
waar dit tot de karakteristiek behoort zijn banden, blokken en 
andere ornamenten in een ander steenachtig materiaal 
mogelijk. 

■ Bij het toepassen van glasroeden zijn de maatvoering en 
detaillering in principe overeenkomstig de traditionele 
karakteristiek. 

■ Toevoegingen in/aan de gevel mogen geen afbreuk doen 
aan de kwaliteit van indeling en verschijningsvorm; met 
name airco-kasten zijn de straatgevel onaanvaardbaar. 

■ Een toe te passen hekwerk (bij poort, balkon of dakterras) 
heeft een in de (historische) architectuur passende vorm-
geving, materialisering en afwerking. 

■ Vaste markiezen zijn niet toegestaan. 
■ Op hellende daken worden in principe keramische pannen 

toegepast; andere materialen zijn in overleg mogelijk in 
gevallen het architectonisch concept of de praktische 
uitgangspunten dit wenselijk maakt. 

■ Dakkapellen worden minder opvallend terughoudend 
afgewerkt (m.n. zijwangen) rook- en gasafvoerkanalen zijn 
qua omvang en plaatsing niet zichtbaar vanuit de openbare 
ruimte en worden overigens donker-dekkend/mat afgewerkt; 
span- en tuidraden zijn niet eigenlijk voor toepassing in de 
binnenstad. 

■ Rook- en gasafvoerkanalen ten behoeve van 
horecabedrijven - niet zijnde de gebruikelijke, bij de 
binnenstadsbebouwing passende, gemetselde schoorstenen 
- zijn qua omvang en plaatsing niet zichtbaar vanuit de 
openbare ruimte en worden overigens donkerdekkend/mat 
afgewerkt. Verlengde rook- en gasafvoerkanalen voor zover 
deze niet in de architectuur zijn op te lossen én spandraden 
zijn niet toegestaan. 

■ Kleurtoepassing zijn geëigend voor de gekozen materialen 
en passen in het "palet" van dit stadsdeel; schreeuwende en 
anderszins opdringerige kleurstellingen zijn niet toegestaan; 
nadrukkelijke kleurstellingen beperken zich tot onder-
geschikte elementen in de gevel. 

■ Niet toegestaan zijn de volgende (zichtbare) materiaal-
toepassingen: onafgewerkte betonnen vlakken van meer 
dan ondergeschikte betekenis, volkernplaten en verwante 
kunststoffen beplatingen in grote afmetingen, steenstrips, 
golfplaten, damwandprofielen en vergelijkbare utilitaire 
afwerkings- en bekledingsmaterialen, te  rustieke en onaf-
gewerkte houten betimmeringen, spiegelende glas-vlakken. 

■ Bij nieuw- of verbouw van panden met commerciële 
functie(s) worden de plaats en omvang van naamsaan-
duidingen en reclames in het ontwerp meegenomen, waarbij 
in principe voldaan wordt aan de in het reclamebeleid 
geformuleerde uitgangspunten (zie hoofdstuk 6 van de 
Welstandsnota). 

Gevels met rijke detaillering in gevelelementen 
als kozijnen, deuren, balkon en ramen 

Gedeelte van Vooruitstraat met een minder 
rijke detaillering 
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B. HET NIEUWE CENTRUMGEBIED 
 

 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied  
Dit gebied is de stedelijke zone tussen de binnenstad en de Purmer ter weerszijden 
van de verbinding Purmersteenweg-Waterlandlaan. Het is een gebied met diverse 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het stadskantoor, het politiebureau, de 
brandweerkazerne, bibliotheek, het ziekenhuis, een bejaardencomplex, het station 
e.o. (ged.), kantoorvestigingen, een hulp-warmtekrachtcentrale, diverse concentra-
ties met stedelijk wonen en een uitvaartcentrum annex begraafplaats. 
Dit gebied kan worden opgevat als het zakelijk centrum van Purmerend. 
De spoorlijn Amsterdam-Hoorn deelt het gebied op in een westelijk en oostelijk deel. 
Het westelijk deel is overwegend ingevuld met autonome gebouwen in de ruimte, 
terwijl in het oostelijk deel de bebouwing tot aan de Gorslaan - ondanks de 
individuele invullingen - een meer aaneengesloten bebouwingsstructuur kent. Het 
laatste gedeelte voorbij de Gorslaan kent eveneens weer een opzet met individuele 
gebouwen in een ruime, soms weldadig groene "setting". 
In de zone aan de Where bevinden zich van west naar oost: een aantal 
bedrijfsvestigingen, het nieuwe cultuurcentrum, het nieuwe woongebied Oeverlanden 
en het bedrijventerrein "De Where" (zie ook gebiedsbeschrijving E4). 
 
Gebouw  
In het gebied is een grote variatie aan gebouwen, zowel vrijstaand als aaneen-
gesloten. Woningen komen voor in de vorm van eengezinsrijenhuizen, portiek-
woningen, appartementen en woontorens. Verschillende voorzieningen zijn 
gevestigd in autonome gebouwen met een geheel eigen, uitgesproken 
verschijningsvorm.  Dit geldt ook voor enkele kantoorgebouwen, maar de meeste zijn 
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onderdeel van aaneengesloten bouwblokken. De bouwhoogten zijn - zeker per te 
onderscheiden deelgebied - zeer wisselend, evenals de dakvormen c.a.. 
 
Detaillering 
In het gebied is de detaillering van de autonome gebouwen vooral gericht op de 
uitwerking en ondersteuning van de specifieke verschijningsvorm. De detaillering in 
de aaneengesloten gevelwanden met de kantoren is gericht op zowel de inidividuele 
expressie (b.v. door geledingen) als op de samenhang van het blok. 
Bij de oudere eengezinsrijenhuizen in het gebied ten westen van het spoor is sprake 
van een ambachtelijk-traditionele detaillering, die met name aan de Purmersteenweg 
zeer aansprekend is. De woontorens in dit deelgebied zijn van een bovengemiddelde 
verschijningsvorm met een daarbij passende zorgvuldige detaillering. 
De detaillering van de woningen en wooncomplexen ter weerszijden van de 
Waterlandlaan is overwegend sober en doelmatig. 
Het hoofdmateriaal in het gehele gebied is baksteen, overwegend in warme, aardse 
tinten. Het stadskantoor valt daarbij op door een gevelafwerking met stuc. 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Het gebied ontleent zijn waarde aan de functionele samenstelling, dat enerzijds leidt 
tot een diversiteit aan expressieve karakters in een ruime, soms tevens groene 
omgeving en anderzijds opgaat in een informele stedelijke samenhang van 
individuele panden. 
 
Beleid 
Het beleid was en is gericht op de inrichting van een herkenbare stedelijke zone 
tussen de binnenstad en de Purmer. De meeste bebouwing is totstandgekomen 
middels een bebouwingsleidraad o.i.d. met stedenbouwkundige en architectonische 
uitgangspunten (voorloper van het beeldkwaliteitsplan). Behoud en versterking van 
de beeldkwaliteit van de gevelwanden en de inrichting van de openbare ruimte zijn 
kernpunten van het beleid. 
 
Ontwikkelingen  
Aan het gebied moet een zekere dynamiek worden toegekend. Van de commerciële 
functies kan worden verwacht, dat deze zich met enige regelmaat zullen willen 
vernieuwen. Er is weinig ruimte voor het toevoegen van programma, behalve aan de 
stationszijde (kantoorfunctie). Gedacht moet worden aan uitplaatsing van niet 
"gebiedseigen" vestigingen naar nieuw te ontwikkelen gebieden, zoals de "Kop van 
West" en het vervolgens benutten van de vrijgekomen ruimte voor (intensievere) 
functies, die beter passen in het zakelijk centrum van de stad. 
 
Een ingezette ontwikkeling betreft de Oeverlanden; enkele onderdelen van dit plan 
zijn reeds gerealiseerd en de completering van het plan heeft een aanvang 
genomen. 
 
WELSTANDSNIVEAU: bijzonder welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht wordt in dit gebied ingezet als onderdeel van het integrale 
ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Dit komt tot uiting in de welstandscriteria. 
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WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is zeer gevarieerd, zowel qua 
functie, qua typologie als qua stedenbouwkundige context. 

■ Nieuw- of verbouw behoudt of versterkt de karakteristiek van 
de samenhang in de directe omgeving. 

■ Eengezinsrijenhuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ De voorgevel en/of publieksgerichte functies van voorzienin-
gen of commerciële functies zijn gericht op de belangrijkste 
openbare ruimte. 

■ Aanpassingen aan een pand zijn gericht op – indien aanwe-
zig – de kenbare samenhang in de vormgeving van het ge-
hele ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimten/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De hoofd- en bij-volumina van autonome gebouwen of 

complexen vormen één architectonisch geheel. 
■ De kap van de eengezinsrjienhuizen is overwegend in langs-

richting. 
■ Blokbeëindigingen en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen bij woningen kunnen 

niet met een extra bouwlaag of verdieping worden uitge-
breid, maar een kap is mogelijk indien dit met de karakteris-
tiek van de bebouwing in overeenstemming is. 

 

Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Detailleringen ondersteunen het specifieke concept van de 
architectuur en kenmerken zich door zorgvuldigheid; be-
staande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en toe-
voegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen; deugdelijk onder-
bouwde - aan de directe omgeving gerelateerde – afwijkin-
gen kunnen in overleg met de gemeente worden gekozen. 

■ Kapvlakken zijn voorzien van dakpannen. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerken e.d. zijn van hout of verge-

lijkbaar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en kleurschakeringen. 
■ Niet toegestaan zijn de volgende (zichtbare) materiaal-

toepassingen: onafgewerkte betonnen vlakken van meer 
dan ondergeschikte betekenis, volkernplaten en verwante 
kunststoffen beplatingen in grote afmetingen, steenstrips, 
golfplaten, damwandprofielen en vergelijkbare utilitaire 
afwerkings- en bekledingsmaterialen, te  rustieke en onaf-
gewerkte houten betimmeringen, spiegelende glasvlakken. 

De karakteristieke rooilijnen dienen te worden 
aangehouden. 

Kantoorpanden langs de Waterlandweg zijn op 
deze hoofdweg georiënteerd 

Het stadskantoor bestaat uit verschillende 
delen, maar vormt één architectonisch geheel. 
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■ Bij nieuw- of verbouw van panden met commerciële functie(s) worden de 
plaats en omvang van naamsaanduidingen en reclames in het ontwerp 
meegenomen, waarbij in principe voldaan wordt aan de in het 
reclamebeleid geformuleerde uitgangspunten (zie hoofdstuk 6 van de 
Welstandsnota). 
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DE WOONWIJK 

C1. VEILINGHOF 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Dit bescheiden woongebied uit de jaren '80 ligt nabij de binnenstad aan De Where en 
aan de zuidflank van het bedrijvengebied "Wagenweg e.o." (E3). De stedenbouw-
kundige structuur kenmerkt zich door een lange reeks woonblokken met 
eengezinshuizen, aan de oostzijde beëindigd met een haakvorm rond een hof en aan 
de westzijde met een gestapelde woonvorm. De gevelwand aan De Where is 
bepalend voor de presentatie (beeldvorming). 
 
Gebouw 
De eengezinswoningen zijn in 2 en 3 bouwlagen met een kap in langsrichting. De 
gestapelde bouw bestaat uit 3 geschakelde torentjes in 4, 5 en 6 bouwlagen, plat 
afgedekt. 
 
Detaillering 
De architectuur is vrij sober en het materiaalgebruik is voornamelijk metselwerk voor 
de gevels, plaatmateriaal voor de daklijsten en pui-invullingen en pannen op de 
kapvlakken. 
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BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het handhaven van de aanwezige basis-
kwaliteit. De eenvoudige karakteristiek laat "verrijking" met klein-
schalige toevoegingen toe. 
 
Ontwikkelingen 
Deze smalle strook woningen zijn momenteel vrij geïsoleerd gelegen 
aan De Where ten zuiden van het verouderde bedrijvengebied 
"Wagenweg e.o." (zie gebiedsbeschrijving onder E3). Dit gebied zal de 
komende jaren gefaseerd worden "getransformeerd" naar een stadse 
woonbuurt, zodanig dat dit onderhavige woongebiedje in de toekomst 
onderdeel zal uitmaken van een functioneel en fysiek sterker 
samenhangend geheel met een woonomgeving, welke zal voldoen aan 
de huidige en toekomstige kwaliteitseisen. 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het handhaven en waar 
mogelijk versterken van de basiskwaliteit van de samenhang. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied kenmerkt zich door 
aaneengesloten rijen eengezinshuizen en een gestapelde 
bouwvorm. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinshuizen is in langsrichting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk, indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk doet aan de 
waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen. 
■ Kozijnen, boeiborden e.d. zijn van hout of vergelijkbaar 

duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en –schakeringen. 

Een dakopbouw die niet ondergeschikt is aan 
de hoofdmassa. 

Lichte baksteen is het hoofdmateriaal van de 
wijk. 
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DE WOONWIJK 

C2. BLOEMENBUURT/ZUIDERPOLDER 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied  
Tussen de singel en het spoor ligt de Bloemenbuurt, een groene woonbuurt die is 
ontwikkeld tussen de jaren ‘30 met nieuwe toevoegingen uit de jaren ’80. Het gebied 
is omsloten door de Jaagweg, het spoor en de Wilhelminalaan en de achterzijde van 
de Bernard Nieuwentijtstraat. De wijk heeft overwegend een tuinstedelijk karakter en 
wordt gekenmerkt door een enigszins noord-zuid gerichte bebouwingsstructuur met 
veel openbare ruimte. Karakteristiek voor het overgrote deel is de open verkaveling 
met korte bouwblokken en ruim opgezette straatprofielen en achtertuinen. De 
uitbreiding uit de jaren tachtig vormt op deze karakteristiek een uitzondering. In dit 
gedeelte van de wijk met voornamelijk rijtjeswoningen is de bebouwingsdichtheid 
hoger dan in de rest van het gebied. In het hart van de wijk is een gemengde 
bebouwing waar te nemen van woningen, openbare gebouwen en scholen, 
afgewisseld met veel groen. 
 
Gebouw 
In de wijk staan verschillende typen eengezinswoningen met voor-, achter- en 
zijtuinen. Er staan zowel rijtjeswoningen, twee-onder-één-kap als vrijstaande 
woningen. 
De meeste woningen bestaan uit twee lagen met een kap. Ook komen bijzondere 
typologieën met plat dak voor. Een voorbeeld hiervan is het gebouw op de hoek van 
de  Wilhelminalaan/Dahliastraat in de stijl van de Amsterdamse school. 
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Detaillering 
De detaillering is afgeleid van architectuurstromingen uit verschillende tijden. In de 
Wilhelminalaan staan fijn gedetailleerde woningen de jaren ’30 tot ’50. De woningen 
hebben gedetailleerde kappen (met overstek). De gebouwen uit latere perioden 
worden gekenmerkt door eengezinswoningen met een sobere architectuur.  
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Deze wijk ontleent haar kwaliteit mede aan de ligging bij het station en het typisch 
tuinstedelijke karakter.  
Het gebied is kwetsbaar door aan de ene kant de mooi gedetailleerde woningen en 
aan de andere kant de sobere kleine eengezinswoningen. Veranderingen zijn 
mogelijk als verrijking van de individuele kwaliteit, voor zover de rijkdom van de 
vooroorlogse architectuur niet teniet wordt gedaan. Tevens moeten veranderingen 
niet leiden tot een kakofonie van aanpassingen bij de sobere eengezinswoningen. 
Gezien de hoge stedenbouwkundige kwaliteit is het niet wenselijk veranderingen in 
de structuur  en het groene karakter van de wijk aan te brengen.  
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het behoud van de karakteristieke stedenbouwkundige 
structuur. Dit betekent handhaving van de open ruimte.  
 
Ontwikkelingen 
Mogelijke wijzigingen betreffen voornamelijk de bijzondere gebouwen en het 
hertenkamp. 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van de wijk. 
Het gaat hier met name om de handhaving van de stedenbouwkundige en 
architectonische opzet.  
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WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezinsrijenhuizen in open, half-
open en gesloten blokken, vrijstaande woningen, 
appartementen en bijzondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimte/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in 

langsrichting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is.  

 
Detaillering 
(nadere eisen)  

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, bij voorkeur 

keramisch. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerk e.d. zijn van hout of vergelijk-

baar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en –schakeringen. 

De hoofdmassa wordt verstoord door een te 
grote dakopbouw. Opbouwen dienen 
ondergeschikt opgenomen te worden in de 
hoofdmassa. 

Rijtjeswoningen die met de entreezijde op de 
straat zijn gericht. 
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DE WOONWIJK 

C3. GORS-NOORD 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
De Gors-Noord wordt omsloten door de Veenweidestraat, Trilveenstraat, 
Basisveenstraat, Kraggeveenstraat, Oudelandsedijkje, de waterpartij ten zuidwesten 
van o.a. de Kamillestraat, Distelstraat, Baardmosstraat en het Bladmoshof, het 
spoor, Geulenstraat, Spaarbekkenkade, Vijverstraat en Gorslaan. Deze wijk is in de 
jaren ‘70 gebouwd met een heldere stedenbouwkundige structuur rondom een grote 
orthogonale waterpartij (wonen aan de kade) en woonerven.  
 
Gebouw 
Er staan overwegend rijen eengezinswoningen in een gesloten bouwblokverkaveling. 
De woningen bestaan doorgaans uit twee of drie lagen met kap en hebben geen of 
zeer kleine voortuinen. Op de hoeken is er telkens een kleine verbijzondering. Er zijn 
nog bijna geen toevoegingen in de vorm van dakkapellen. De kappen zijn doorgaans 
langs de straat gericht. Daarnaast staan (meestal op straathoeken) meergezins-
woningen, beneden en-/of bovenwoningen met maximaal 4 bouwlagen (met of 
zonder kap). Aan het Baardmoshof en Bladmoshof staan enkele vrijstaande 
woningen langs het water, bestaande uit 1 laag met kap. 
 
Detaillering 
De detaillering en de architectuur van de woningen is eenvoudig en sober. 
Metselwerk is de drager van de wijk. Kozijnen zijn van hout. De detaillering en de 
architectuur van de vrijstaande woningen aan het water is daarentegen rijker en 
zorgvuldiger. 
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Hoekoplossingen mogen een verbijzondering 
zijn. 

WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De wijk is sober (weinig groen) en schraal maar wel zeer consequent 
en homogeen van sfeer.  
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het behoud van de basiskwaliteit van het 
gebied. Voorkomen moet worden dat toevoegingen afbreuk doen aan 
de basiskwaliteit van de wijk.  
 
Ontwikkelingen 
Als ontwikkeling kan worden genoemd de reconstructie en verdere 
uitwerking van het Stationsgebied/Beatrixplein overwegend ten 
behoeve van een kantoorfunctie. Voor het overige zullen slechts de 
reguliere kleinschalige wijzigingen en toevoegingen aan de orde zijn. 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
De welstandsbeoordeling is gericht op het handhaven van de 
basiskwaliteit van de wijk. Er worden in dit gebied geen aanvullende 
eisen aan de ruimtelijke kwaliteit gesteld. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezingsrijenhuizen in open, 
half-open en gesloten blokken, vrijstaande woningen, 
appartementen en bijzondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimte/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in 

langsrichting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden  verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

 

Rijtjeswoningen en appartementen rondom 
centrale waterpartijen. 
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De duidelijke rooilijnen dienen te worden 
aangehouden. 

Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk doet aan de 
waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het 

oorspronkelijke ontwerp voor een ander materiaal is 
gekozen. 

■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerk e.d. zijn van hout of vergelijk-
baar duurzaam materiaal. 

■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 
kleuren en –schakeringen. 
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DE WOONWIJK 

C4. GORS-ZUID 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Deze wijk is in de jaren zeventig en tachtig gebouwd en wordt gekenmerkt door een  
typische meanderende verkaveling met veel woonerfjes en veel groen. De wijk wordt 
omsloten door de Jaagweg, Verzetslaan, Purmerringvaart en de Gorslaan. Meer 
naar het zuiden neemt de dichtheid en de bouwhoogte af. In het zuidelijke deel - in 
de oksel van de afrit Verzetslaan naar de Jaagweg - zijn een aantal bijzondere 
gebouwen gesitueerd, zoals een MD, horeca en een disco. De zuidgrens vormt een 
natuurlijke overgang naar het landelijke gebied. 
 
Gebouw 
In het gebied ten noorden van de Gorslaan (o.a. Kamvaren, Muurvaren) staan 
voornamelijk rijen woningen in een verspringende rooilijn. De opzet van deze rijtjes is 
vrij apart vanwege de afwisseling in functie binnen de rij (garages zijn per twee 
gekoppeld en maken deel uit van de rij), de  nokrichting (haaks op de straat) en de 
wisselende rooilijnen. Ook staan in dit deel van de wijk enkele vrijstaande woningen/ 
bungalows (1 laag met of zonder kap).  
In het hart van de wijk bevinden zich bijzondere functies als een school en een 
winkelcentrum. In dit deel van de wijk komt naast de gewone rijtjeswoningen (2 lagen 
met kap) meer gestapelde bouw voor. Het gaat hier om bouwblokken met 
meergezinswoningen en boven- en onderwoningen, bestaande uit maximaal 4 
bouwlagen. 
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Voorbeelden van boven- en onderwoningen zijn onder andere te vinden in het 
Lepelblad en omgeving. Deze woningen bestaan uit 2 lagen met kap en hebben 
vanwege de onregelmatige dakvlakken en grillige rooilijnen en gevarieerde 
uitstraling. 
Verder naar het zuiden toe (o.a. Melkkruid, Fioringras, Pluimgras e.d.) staan 
rijtjeswoningen bestaande uit anderhalve bouwlaag. Het karakter van deze rijtjes is 
gevarieerd doordat steeds binnen de rij soms de schuine kant en soms de rechte 
kant van de woning naar de straat is toegekeerd. Sommige rijen hebben standaard 
kleine stenen schuurtjes in de voortuin. Op verschillende plekken in het gebied zijn 
clusters van vrijstaande woningen te vinden. 
Er liggen veel achterkanten van woningen (de bergingen met schuttingen) aan 
hoofdontsluitingswegen van deze wijk.  
 
Detaillering 
Woningen worden in het algemeen gekenmerkt door donker metselwerk (in 
aardekleuren) en houten kozijnen. Daarnaast komen ook veel woningen voor waarbij 
sprake is van een deels houten gevelbekleding (meestal vanaf de tweede bouwlaag). 
Veel kappen hebben wisselende dakvlakken en goothoogte. 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De kwaliteit van deze wijk is voornamelijk gelegen in de typische meanderende 
verkaveling en de ruime opzet.  Door een verscheidenheid aan dakopbouwen en 
andere toevoegingen ontstaat in sommige delen van de wijk een onrustig beeld.  
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het behoud van de basiskwaliteit van de wijk.  
 
Ontwikkelingen 
Behoudens de reguliere kleinschalige wijzigingen en aanvullingen bij woningen zijn in 
de woonbuurten geen structurele ontwikkelingen aan de orde. 
Ten zuiden van de Verzetslaan ligt het gebied "Jaagweg/Vurige Staart". In de kom 
van de afrit naar de Jaagweg liggen nu twee horeca-gelegenheden, parkeer-
voorzieningen t.b.v. "Park and Ride" én is een disco/jongerencentrum in ontwikkeling. 
Het resterende gebied zal worden ontwikkeld t.b.v. een netwerk van groene en 
blauwe verbindingen en qua beeldkwaliteit worden uitgewerkt als "kwalitatieve" 
entree van Purmerend.  
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het behoud van de basiskwaliteit van het 
gebied. De groene en ruime opzet leidt er toe dat kleinschalige afwijkingen van de 
bestaande ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur van de gebouwen 
zonder al te veel problemen kunnen worden toegepast. 
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WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezinsrijenhuizen in open, half-
open en gesloten blokken, vrijstaande woningen, 
appartementen en bijzondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan een 
woonerf of ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimten/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in 

langsrichting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk, indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is.  

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het oorspron-

kelijke ontwerp voor een ander materiaal is gekozen. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerk e.d. zijn van hout of vergelijk-

baar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en -schakeringen. 

Een bijgebouw mag de doorzichten tussen de 
gebouwen niet belemmeren. 

Variatie in detaillering en opbouwen bidet in 
relatie tot stedenbouwkundige opzet ook veel 
vrijheid. 

Woningen waarbij het hoofdmateriaal niet 
metselwerk is, waarbij ook veel hout als 
gevelbekleding is gebruikt. 
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DE WOONWIJK 

C5. WEIDEVENNE 

GEBIEDSBESCHRIJVING 

Gebied
Weidevenne is de meest recente uitleg van Purmerend. Het gebied ligt aan de 
westzijde van het Noord-Hollandskanaal en is op 2 plaatsen met de "oudere" 
stadsdelen "De Gors" en "De Purmer" verbonden. Met de route via de Neckerstraat 
is het gebied aangesloten op de binnenstad. 

De stedenbouwkundige structuur wordt overwegend bepaald door enerzijds een 
wijkverzamelweg in noord-zuidrichting (Laan der Continenten), welke tevens 
aansluiting geeft op de A7, een wijkontsluitingsweg in een halve cirkelvorm daar 
dwars op. Deze hoofdstructuur verdeelt het gebied in 4 kwadranten, die tevens 
aanleiding zijn geweest voor een gefaseerde ontwikkeling. Na kwadrant III zijn 
successievelijk kwadrant II en kwadrant IV gerealiseerd en inmiddels zijn en worden 
de eerste deelplannen in kwadrant I (Europa) ontwikkeld. 

Completerende structuurbepalende elementen zijn de Spieringsloot (oost-west 
doorsnijding), de Burgsloot (noord-zuid doorsnijding), de spoordijk (spoorlijn 
Amsterdam-Enkhuizen), het hoogspanningstracé, Purmerland en de Melkweg. Het 
behoud en de inpassing van bestaande waardevolle elementen zijn sterk 
(sfeer)bepalend geweest voor de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige 
structuur.
Centraal tussen de kwadranten ligt het centrumgebied met een hoogwaardig 
winkelcentrum en een bijzondere uitwerking met een "lamellenstructuur" met 
voorzieningen, kantoren en stedelijk wonen. Weidevenne is bedoeld als een veelvor- 
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mige en veelkleurige wijk. Afwisseling is gecreëerd door stedenbouwkundige accen-
ten met bijvoorbeeld gestapelde bouw en verbijzonderde eindwoningen. Ook zijn 
thema's als "wonen aan water" en "wonen aan groen" ingebracht. 
Bijzondere gebieden zijn bijvoorbeeld in kwadrant II "de doorbraak van de 
stadswal/waterlinie" Mesa Verde en Yellowstone (zie ook C5A) met vrijstaande 
woningen en twee-onder-een-kapwoningen, in kwadrant IV het "landschapspark" als 
vloeiende overgang naar het veenweidegebied en de "landschapsstrook" langs 
Melkweg-Purmerland met o.a. het woongebied "Q, R en S" (zie ook C5B), die is 
doorgezet in kwadrant I tot aan het Noord-Hollandskanaal en de binnenstad. Ten 
oosten van deze "landschapsstrook" wordt het thema "Tuinstad" uitgewerkt en ten 
westen het thema "Stadshoven". 

Scholen c.a. zijn gesitueerd aan kruisingen van ontsluitingswegen en langzaam-
verkeersroutes. 

Gebouw 
Weidevenne is in de eerste plaats een woonwijk met een grote verscheidenheid aan 
typen woongebouwen, zowel grondgebonden als gestapeld, zowel vrijstaand als in 
aaneengesloten reeksen en/of blokken. Opvallend is de ambitie te streven naar 
karaktervolle vormgeving en zorgvuldige detailleringen. 
Centraal in de wijk is een bijzonder vormgegeven winkelcentrum aanwezig met 
parkeren op het dak. Het centrumgebied bestaat verder uit schijfgebouwen in 3 tot 7 
bouwlagen in een strakke "lamellenverkaveling", met zowel woningen, kantoren als 
voorzieningen. 
Verspreid door de wijk liggen de autonome complexen met scholen en aanvullende 
voorzieningen met een - over het algemeen - zeer specifieke vormgeving. 

Detaillering
De moderne woningen kennen een grote diversiteit aan bouwstijlen en maatvoering. 
De detaillering is zorgvuldig. Het verschillende materiaal- en kleurgebruik leidt tot een 
verscheidenheid in architectuur. De woningen bestaan uit stenen gevels (soms in 
combinatie met hout), houten kozijnen en dakpannen als dakbedekking.  

WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 

Waardebepaling 
De woonwijk Weidevenne kenmerkt zich door een hoog ambitieniveau. In de 
planontwikkeling is bijzondere aandacht besteed aan de beeldkwaliteit middels een 
heldere stedenbouwkundige structuur en een verzorgde architectuur, het inbrengen 
van accenten en een grote variatie van identiteiten. 

Beleid
Het beleid is gericht op het behouden van het gerealiseerde kwaliteitsniveau en het 
doorzetten daarvan in de nog te ontwikkelen gebiedsdelen. Bij de reguliere 
wijzigingen en aanvullingen zullen per deelplan de oorspronkelijke beeldkwaliteits-
uitgangspunten gerespecteerd worden (leidraad zijn). 

Ontwikkelingen 
Kwadranten II t/m IV zijn gerealiseerd, evenals grote delen van het centrumgebied. 
Kwadrant I is in ontwikkeling. 
Het noordelijk deel van kwadrant I (Kop van West) zal grotendeels worden uitgewerkt 
als "uitbreiding" van de binnenstad, onder andere met "uitgeplaatste" en nieuwe 
voorzieningen, stedelijk wonen en een stedelijk park. Ter weerszijden van het Noord-
Hollandskanaal zal in de uitwerking de nadruk komen te liggen op een "Havensfeer". 
Ten westen van de parkzone ligt het gebied "A7-zone op de Kop van West". Dit 
gebied zal worden benut als snelweglocatie met onder andere kantoren en perifere 
en/of grootschalige detailhandel. 
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komst te hebben met de Westerweg en als zodanig te vallen onder hetzelfde 
welstandsregime. 
Kenmerkend voor het overgebleven landelijke gebied zijn de smalle agrarische 
percelen en het slotenpatroon, alsmede in de Purmer de ringdijk en ringvaart. 

Gebouw 
Karakteristiek voor het landelijke gebied is de openheid en de nog aanwezige 
agrarische complexen met de typische hiërarchische woon- en bedrijfsbebouwing en 
erfinrichting, waarvan er een aantal nog zeer kenmerkend zijn. Dit was ook het geval 
bij de complexen aan de Westerweg, maar daar heeft een verdergaande 
verstedelijking plaats gevonden door het "opvullen" met vrijstaande burgerwoon-
huizen en de specifieke bebouwing voor o.a. het clubhuis annex hotel bij de golfbaan 
en een manege. 
Voor de nog aanwezige stolpboerderijen moet óók verwezen worden naar de 
"objectbeschrijving" in hoofdstuk 5. 

Detaillering
De oorspronkelijke bebouwing heeft een landelijk traditionele verschijningsvorm en 
een daarbij behorende ambachtelijke detaillering (o.a. plint, dorpels, rollagen en 
glasroeden). Het hoofdmateriaal is baksteen in aardse tinten. Kozijnen en bewe-
gende delen zijn van hout. 

WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 

Waardebepaling 
Het resterende "open" landelijke gebied ontleent zijn waarde aan de karakteristieke 
agrarische structuur, de nog aanwezige typische agrarische complexen (bebouwing 
incl. erfinrichting en randsloten) en de "begrenzing" van de polder in de vorm van de 
ringdijk c.a.. 
Voor de Westerweg is vooral de lintstructuur met de beeldbepalende voormalige 
agrarische ensembles van een behoudenswaardige kwaliteit. 
Een aantal stolpboerderijen is opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. 

Beleid
Het beleid is gericht op behoud en versterking van de karakteristieken van het gebied 
in het algemeen en van de aanwezige cultuur-historische waarden in het bijzonder.  

Ontwikkelingen 
Binnen het gebied ten oosten van de Westerweg én aan de Westerweg zelf zijn de 
ontwikkelingen redelijk uitgekristalliseerd en zullen zich slechts beperkte veran-
deringen en toevoegingen aandienen. 
In het noorden zal het bedrijvengebied Baanstee-Noord in de komende jaren worden 
ingericht en uitgegeven. Het gebied ten noorden hiervan tot aan de ringvaart blijft 
agrarisch. 
Het gebied "kom A7" zal uitgewerkt worden als zichtlocatie met economische functies 
en sport- en recreatievoorzieningen. 
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WELSTANDSNIVEAU: bijzonder welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het behoud en versterken 
van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de wijk. 
De interne samenhang, de bijzondere structuur, de verscheidenheid in 
architectuur, de zorgvuldige detaillering en deze regionale uitstraling 
maken dit gebied tot een bijzonder welstandsgebied. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende mening van eengezinsrijenhuizen in open, half-
open en gesloten blokken, vrijstaande woningen, appar-
tementen en bijzondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimte/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in 

langsrichting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het oor-

spronkelijke ontwerp voor een ander materiaal is gekozen. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerk e.d. zjin van hout of vergelijk-

baar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en –schakeringen. 
 

Rijtjeswoningen met de entrée naar de straat 
gericht. 

Niet alle kappen zijn langs de hoofdstructuur 
gericht. 

Rijtje waarbij dakterras onderdeel is van het 
geheel. 
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YELLOWSTONE C5-A 
 
Onderdeel van Weidevenne is Yellowstone. In dit deel van de wijk 
liggen 33 vrije kavels. Particulieren zijn hier zelf opdrachtgever voor 
het bouwen van hun eigen huis. Voor dit gebied gelden andere regels 
dan in de rest van Weidevenne.  
Yellowstone onderscheidt zich door een grotere individuele vorm-
vrijheid bij vrijstaande woonhuizen op relatief ruime kavels.  
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het behoud van de steden-
bouwkundige en architectonische kwaliteit van de wijk. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied bestaat uit kavels met 
individuele woonhuizen. 

■ De woningen staan vrij op de kavel, zowel letterlijk als 
figuurlijk (verschijningsvorm) op enige "afstand" van de 
belendingen. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De woning heeft een eigen specifieke uitstraling (o.a. 
massa, gevelindeling en kapvorm. 

■ De woning heeft een eigen specifieke uitstraling (o.a. 
massavorm, gevelindeling, kapvorm). 

■ De woning bestaat uit een hoofdvorm met aangebouwde 
bijvormen, zoals een garage, uitgebouwde keuken, serre of 
berging. 

■ Toevoegingen zijn ondergeschikt aan en qua karakter, 
materiaalgebruik en detaillering overeenkomstig het hoofd-
gebouw. 

■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 
extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevels is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen of leien. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerk e.d. zijn van hout of 

vergelijkbaar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en schakeringen. 

Referentie uit beeldkwaliteitsplan. 

Referentie uit beeldkwaliteitsplan. 

Reeds gerealiseerde woning. 
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C 5B PLANGEBIED Q, R EN S 
 
Onderdeel van Weidevenne zijn de samenhangende deelplannen Q, R en S, een 
gebied met 54 particuliere kavels. 
Inhakend op de wens een woongebied te realiseren met een herkenbaar thema en 
op de eerder gebleken brede waardering voor woonhuizen uit de jaren '30, heeft de 
gemeente voor dit gebied gekozen voor een specifieke bouwstijl uit die periode en 
daartoe een "Beeldkwaliteitsplan" opgesteld.  
 
In vervolg op de realisering van deze woonbuurt is gemeend de daarbij gehanteerde 
kwaliteitsdoelstelling ook voor de komende tijd "overeind"  
te houden en derhalve in de gemeentelijke welstandsnota een duidelijk eigen plaats 
te geven. 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Het gebied betreft een langgerekte strook in kwadrant IV van Weidevenne. Deze 
"plattelandstrook" loopt vanaf het Landschapspark in het zuiden naar het 
centrumgebied in het noorden en wordt in kwadrant "Europa" doorgetrokken tot het 
Noord-Hollandskanaal. Aan de westzijde grenst het gebied aan de lintbebouwing c.a. 
aan Purmerland, een overblijfsel van de oorspronkelijke landelijke structuur, karakter-
vol en zeer sfeerbepalend voor de aanliggende woongebieden. 
Het gebied is samengesteld uit 8 eilanden, waarvan er 7 worden ontsloten vanaf de 
Nijlstraat/Ivoorkust en 1 vanaf Purmerland, die in feite onderdeel is van een hoofd-
route voor langzaam verkeer. Per eiland varieert het aantal (ruime) kavels van 5 tot 9 
met een oppervlakte van 465 tot 1.255 m2. 
 
De plaatsing van de woonhuizen op de kavels is vooraf sterk bepaald door het 
aangeven van 1 of 2 verplichte rooilijnen, overwegend georiënteerd op de ontsluiting 
centraal op de eilanden, maar in aansluiting op Purmerland vooral óók op deze 
karakteristieke weg. 
 
Gebouw 
De bebouwing bestaat uitsluitend uit vrijstaande woonhuizen in twee bouwlagen met 
een manifeste kap, een goothoogte op maximaal 5,50 m2 en een bouwhoogte op 
maximaal 9,50 m2. 
 
Detaillering 
De gekozen stjil vereist een specifieke massa-ontwikkeling en -geleding, alsmede 
aandacht voor een traditionele, ambachtelijke detaillering. 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De kwaliteit van deze woonbuurt wordt enerzijds bepaald door een waterrijke 
stedenbouwkundige structuur met ruime tot zeer ruime kavels en de relatie met het 
oorspronkelijke landelijke lint Purmerland en anderzijds door de sterke samenhang, 
die bepaald wordt door een duidelijk sturend bestemmingsplan en het stringente 
thema gericht op de architectuur uit de jaren '30 van de vorige eeuw. 
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het handhaven van de bij de realisatie van deze woonbuurt 
bereikte hoge kwaliteit van de stedenbouwkundige samenhang en de specifieke 
vormgeving van de gebouwen. 
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Ontwikkeling 
Na realisatie van de woningen heeft deze woonbuurt zijn definitieve vorm bereikt. 
Ontwikkelingen betreffen slechts de reguliere uitbreidings- en veranderings-
initiatieven. 
 
WELSTANDSNIVEAU: bijzonder welstandsgebied 
 
De welstandsbeoordeling is gericht op het handhaven van de specifieke identiteit en 
de hoge kwaliteit van deze woonbuurt. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De "bouwstenen" in dit woongebied zijn vrijstaande huizen (villa's). 
■ Hoofdvolume en aanbouwen vormen één samenhangende hoofdvorm 

binnen het bouwvlak centraal op de kavel (waarmee er altijd "ruimte" 
bestaat tussen de hoofdgebouwen). 

■ In de voorgevelrooilijn dient een representatieve gevel aanwezig te zijn in 
de aangegeven lijn met dien verstande, dat wanneer twee voorgevel-
rooilijnen zijn aangegeven één gevel in die lijn moet worden geplaatst en 
de andere daaraan moet raken. 

■ Vrijstaande bijgebouwen, zoals garages, staan op minimaal 3 meter vanaf 
het hoofdgebouw. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De villa is opgebouwd uit beganegrond, een verdieping en een kap 
(-verdieping). 

■ De villa bestaat uit een hoofdvolume met - indien gewenst – daaraan 
ondergeschikt 1 of 2 aanbouwen. 

■ Minimaal 30% van het toegestane bouwvolume zit op de 2e bouwlaag. 
■ Per kavel is een maximum bouwvolume voor het hoofdgebouw vastgesteld 

in relatie met de oppervlakte van de kavel. Dit bouwvolume mag niet 
worden overschreden. 

■ Uitgangspunt is een - in principe - gedrukte hoofdvorm en een horizontale 
geleding, waarbij het toepassen van een plint zonodig kan worden vereist. 

■ De gevelopeningen zijn overwegend ondergeschikte uitsnijdingen van het 
metselwerk met een herkenbare of diepe negge. In principe geen 
doorgaande dominerende glasvlakken toepassen. 

■ De dakvorm is een schilddak, waarbij twee keuzemogelijkheden t.a.v. de 
hellingshoek: een flauwe helling tussen de 20 en 25 graden en een steile 
helling tussen de 40 en 45 graden. 

■ Het dakoverstek begint direct boven de raamopeningen en steekt minimaal 
0,80 meter en maximaal 1,50 meter uit. 

■ Het dakoverstek en de dakrand hebben een verfijnde detaillering; geen 
zware boeiborden of betimmeringen met plaatmateriaal. 

■ Erkers aan de voorzijde zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume met een 
breedte van niet meer dan 50% van de gevelbreedte en een diepte van 
niet meer dan 50% van de voortuin met een maximale diepte van 1.20 
meter. 
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Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Het hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen, waalformaat of lager. 
Dikformaten zijn niet toegestaan. Houten delen, (eternit)sidings, alsmede 
stucwerk is uitsluitend toegestaan in onderschikking in plaats en omvang. 

■ De dakbedekking op het hoofdgebouw bestaat uit keramische, vlakke 
pannen, leien of een kwalitatief goed vergelijkbaar product. 

■ Dakdoorbrekingen voor luchtafvoer, rookkanalen e.d. zijn goed 
vormgegeven en waar mogelijk gebundeld. 

■ Het materiaal voor kozijnen en bewegende delen is in principe vrij met dien 
verstande, dat in geval van kunststoftoepassingen de detaillering en 
afwerking estetisch op eenzelfde kwaliteitsniveau dient te zijn als bij hout. 

■ Er is een duidelijke relatie tussen de gekozen baksteen en het ontwerp 
(onderbouwing ontwerper). 

■ De kleur van de baksteen wordt gekozen uit het (ruime) palet van "aardse 
tinten" (van lichtgeel/bruin via bruin/rood tot groningsrood). 

■ Aandacht voor een bijzonder metselwerkverband wordt op prijs gesteld; de 
detaillering is in principe ambachtelijk (rollagen e.d.). 

■ Het toepassen van meerdere kleuren baksteen is - gemotiveerd – 
mogelijk. 

■ Aangebouwde bijgebouwen hebben eenzelfde detailleringsniveau als het 
hoofdgebouw. 

■ Spiegelend of geëmailleerd glas is niet toegestaan, evenmin als laminaten 
en polyesters. 

■ Het voegwerk is in contrast met de metselsteen (niet wit, noch kleur van de 
steen). 

■ Het toepassen van spiegelend-glimmende dakpannen is niet toegestaan. 
Een eventueel alternatief hiervoor is "edel-engobe". 
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DE WOONWIJK 

C6. PURMER-NOORD 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
De Purmer Noord is een woonwijk uit de jaren tachtig omsloten door de 
IJsselmeerlaan, de Purmerringvaart, de Westerweg en het sportpark in het noorden. 
De Purmer Noord is opgebouwd rondom woonerven en strokenbouw. De hoofdas 
van de wijk is een singel. Twee grote parken liggen aan de randen van de wijk. De 
wijk is vrij waterrijk aangelegd. De structuur van de wijk is afgeleid van de 
oorspronkelijke polderstructuur met haar rechte sloten.  
 
Gebouw 
De bebouwing bestaat grotendeels uit rijen woningen afgewisseld met gestapelde 
bouw. Het aantal bouwlagen van de rijtjes varieert van 1 laags met kap tot 2 ½ laags 
met kap. De gestapelde woonblokken zijn doorgaans 3 of 4 bouwlagen met of zonder 
kap.  
 
Detaillering 
Gemiddelde en doelmatige architectuur bepalen de uitstraling van de wijk.  
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De belangrijkste kwaliteit van de wijk is de groene en waterrijke opzet.  
 
Beleid 
Het beleid is gericht op behoud van de basiskwaliteit van het gebied. 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat aanpassingen tot een 
verrijking van de architectuur moeten leiden.  
 
Ontwikkeling 
In dit relatief jonge woongebied worden geen structurele ontwikke-
lingen voorzien. Slechts de reguliere kleinschalige wijzigingen en toe-
voegingen zullen aan de orde zijn. 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
De welstandsbeoordeling is gericht op het handhaven van de basis-
kwaliteit van de wijk. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezinsrijenhuizen in open, half-
open en gesloten blokken, vrijstaande woningen, apparte-
menten en bijzondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn ge-
richt op  de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimten/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in  

langsrichting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 
kleuren en -schakeringen. 

 

Duidelijke rooilijnen van het straatprofiel dienen 
te worden gehandhaafd. 

Ruimte tussen de gebouwen mag niet worden 
volgeb ouwd. 
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Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en toevoegingen. 
■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits overtuigend 

onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan de waarde van het 
ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het oorspronkelijke ontwerp 

voor een ander materiaal is gekozen. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerken e.d. zijn van hout of vergelijkbaar duur-

zaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande kleuren en -

schakeringen. 



62 

 



63 

DE WOONWIJK 

C7. PURMER-ZUID 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
De Purmer-Zuid is een grote woonwijk uit de jaren tachtig en negentig, omsloten 
door de Verzetslaan/Westerweg, IJsselmeerlaan en de Purmerringvaart. De wijk zelf 
is opgebouwd uit zes stedenbouwkundige delen, welke onderling van elkaar 
verschillen. In het hart van de wijk ligt in een park.  Het wijkcentrum en het 
winkelcentrum. De wijk is vrij waterrijk aangelegd. 
 
Gebouw 
In het gebied dat begrensd wordt door de Purmerringvaart, IJsselmeerlaan en de 
Verzetslaan staan voornamelijk rijtjeswoningen, afgewisseld met hoogbouw. In het 
gebied boven de Groeneweg staan de woningen in een standaard rijtje met 
doorgaans twee of anderhalve bouwlaag. De kap is vaak langs de weg gericht. In het 
gebied ten zuiden van de Groeneweg (o.a. Mahatma Gandhistraat) staan de 
woningen in een verspringende rij. De opbouw van deze woningen is minder 
traditioneel vanwege de afwijkende kap (schuine, platte kap aflopend richting de 
straat). Ook staan deze woningen niet loodrecht op de straat. Ook komen in dit deel 
woningen voor met drie bouwlagen. Het gedeelte tegenover het Purmerbos heeft qua 
bebouwing duidelijk een ander karakter. Rijtjeswoningen komen hier minder voor. Er 
staan voornamelijk twee-onder-éénkap, semi-vrijstaande en vrijstaande woningen. 
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Detaillering 
De Purmer-Zuid is een woonwijk met verschillende typologieën en architectuurstijlen. 
De rijtjeswoningen in het noordelijke deel van de wijk hebben een standaard 
detaillering met eenvoudig materiaalgebruik. Ten opzichte van de Purmer-Noord is 
de architectuur in dit gebied expressiever. Het materiaalgebruik is doorgaans 
baksteen. Het kleurgebruik van de gevels varieert van aardetinten tot wit. De rijtjes in 
het zuidelijke deel hebben een gevarieerdere architectuur en zijn zorgvuldig 
gedetailleerd. De architectuur en detaillering is gevarieerder in de buurt grenzend 
aan het Purmerbos.  
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Bijzonder in het gebied zijn enkele stedenbouwkundige ensembles waar er een grote 
samenhang bestaat tussen de architectuur van het woongebouw en de 
stedenbouwkundige structuur.  
 
Beleid 
Het beleid is er op gericht de bestaande karakteristieken te behouden.  
 
Ontwikkelingen 
Het woongebied is vrij jong, zodat slechts reguliere kleinschalige wijzigingen en 
toevoegingen aan de orde zullen zijn. Het nog onbebouwde gebied in de 
zuidoosthoek tussen de Verzetslaan en de Westerweg is een "zoeklocatie" voor 
woningbouw, al dan niet onderdeel van het Streekplan-Uitwerkingsgebied Purmer-
Zuid. 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
De welstandsbeoordeling is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van het 
gebied. Belangrijk is dat bij de bijzondere stedenbouwkundige ensembles de 
samenhang tussen de architectuur van de gebouwen en de stedenbouwkundige 
structuur wordt gehandhaafd. 
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WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezinsrijenhuizen in open, half-
open en gesloten blokken, vrijstaande woningen, 
appartementen en bijzondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimten/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in 

langsrichting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het 

oorspronkelijke ontwerp voor een ander materiaal is 
gekozen. 

■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerk e.d. zijn van hout of vergelijk-
baar duurzaam materiaal. 

■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 
kleuren en –schakeringen. 

De kleinste eenheid van het gebied varieert. In 
het oostelijke deel, grenzend aan het 
Purmerbos, staan veel vrijstaande woningen. 

Woningen aan het Luxemburgpark waarvan de 
kap niet langs de hoofdstructuur is gericht. 

Een rijtje met verbijzondering. 

Woningen met metselewrk als hoofdmateriaal. 
Daken zijn voorzien van dakpannen. 
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DE WOONWIJK 

C8. WHEERMOLEN 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
De Wheermolen is een woonwijk uit de jaren zestig, omsloten door de Where, het 
spoor en de Purmerringvaart. De wijk is deels opgebouwd uit als stempel te 
herkennen delen. In het hart van de wijk aan de hoofdas Churchilllaan ligt een 
winkelcentrum en wijkcentrum. Karakteristiek voor de wijk is de open blokverkaveling 
met veel groen tussen de stroken. De randen en hoofdwegen zijn vormgegeven door 
stroken met hoogbouw en articulatie van hoog en laag. 
 
Gebouw 
In de wijk staan met name rijtjeswoningen en portiekflats. Deze woningtypen worden 
afgewisseld met hoge flats die vaak haaks op de straat staan waardoor mooie 
doorzichten ontstaan. De gebouwen zijn steeds ondergeschikt aan de ruimtelijke 
structuur. 
De rijtjeswoningen bestaan doorgaans uit twee bouwlagen met een kap langs de 
straat gericht. De portiekflats bestaan uit vier bouwlagen, met in de eerste bouwlaag 
vaak garages.  De galerijflats zijn meestal 11 hoog. Aan de Botterstraat staat in een 
groene omgeving een nieuwe invulling (wooncomplex met drie en vier bouwlagen en  
een plat dak). 
 
Detaillering 
De architectuur van de gebouwen is sober met veel aandacht voor de vlakverdeling 
en geleding.  
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De kwaliteit van de wijk ligt vooral in de heldere stedenbouwkundige 
structuur.  
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het behoud van de bestaande karakteristieken 
van de stedenbouwkundige structuur en architectuur. 
 
Ontwikkelingen 
Voor de zes galerijflats langs de spoorbaan is een gefaseerd plan met 
vervangende woningbouw opgesteld. Binnen de verkaveling zullen 
nieuwe waterpartijen een belangrijke rol in de beeldkwaliteit gaan 
spelen. 
Ook het driehoekige gebiedje aan de Planetenstraat, waar zich nu in 
een aantal vrijstaande panden enkele voorzieningen en een school 
bevinden, zal worden herontwikkeld met een gestapelde bouwvorm, 
waarin tenminste ook de school weer een plaats zal krijgen. 
Voor het overige zullen slechts de reguliere kleinschalige wijzigingen 
en aanvullingen bij woningen aan de orde zijn in de woonbuurten. 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
De welstandsbeoordeling is gericht op het handhaven van de 
basiskwaliteit van het gebied. De duidelijke structuur en de sobere 
architectuur laten mogelijkheden open voor nieuwe kleinschalige 
toevoegingen. 
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Rijtjeswoningen zijn met de entreezijde op de 
straat gericht en vormen één geheel. 

WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezinsrijenhuizen in half-open 
en gesloten blokken, vrijstaande woningen, appartementen 
in galerij- en portiekflats en bijzondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimte/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd; de kap 
van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in langsrichting. 

■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met 

een extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar 
een kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, 
mits overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt 
gedaan aan de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het oorspron-

kelijke ontwerp voor een ander materiaal is gekozen. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerk e.d. zijn van hout of vergelijk-

baar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en -schakeringen. 
 
 

Nieuwe invulling bestaande uit 3 en 5 
bouwlagen. 

Bijgebouw aan de zijdant. 
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DE WOONWIJK 

C9. OVERWHERE 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied  
Overwhere bestaat eigenlijk uit twee woonwijken, die in verschillende perioden zijn 
gebouwd. In het zuiden is een typische bouw uit de jaren vijftig, terwijl in de jaren 
zestig in het noorden de wijk Overwhere II is gebouwd. Deze twee wijken zijn 
omsloten door in het noorden de N244, Koogsingel, spoorlijn, de Where en de 
Beemsterringvaart. De wijk bestaat uit woonerven en woonstraten, waarvan de vorm 
en maat zich meerdere keren binnen de stedenbouwkundige opzet herhaalt. Bij de 
woonerven zijn de woningen aan de openbare ruimte gesitueerd. Aan de noord-zuid 
as Salvador Allendelaan en Dr. J. den Uyllaan liggen een winkelcentrum, 
wijkcentrum, scholen en een verpleeghuis. 
 
Gebouw 
Overwhere is een woonwijk met verschillende woningtypen. Karakteristiek is de 
afwisseling van naoorlogse strokenbouw, kleine flats, eengezinswoningen, twee-
onder-één-kap-woningen, bungalows en grote torenflats aan de rand van de wijk die 
als landmarks dienen.  
 
Het noordelijke deel van Overwhere bestaat grotendeels uit rijtjeswoningen, hier en 
daar afgewisseld met galerijflats en bungalows. De rijtjeswoningen bestaan uit twee 
bouwlagen met een kap die meestal langs de straat zijn gericht. Een uitzondering 
vormen de woningen langs o.a. de Meeuwstraat, welke uit drie bouwlagen bestaan. 
De flats staan aan de westelijke rand van de wijk.  
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In het zuidelijke deel staan behalve rijtjeswoningen ook veel portiekflats en 
galerijflats. De portiekflats bestaan meestal uit vier bouwlagen, terwijl de galerijflats 
tot 11 bouwlagen reiken.  
In de Eemstraat staan een aantal éénlaagse ouderenwoningen in een rij van drie. 
Deze woningen hebben een plat dak. Ook staan aan de van Balenstraat enkele 
vrijstaande ouderenwoningen met één bouwlaag en plat dak.  
Aan de Flevostraat staan rijtjeswoningen met twee bouwlagen zonder kap. In 
sommige gevallen is reeds een opvallende opbouw geplaatst, waardoor de 
dakvlakken nogal afwisselend zijn geworden.  
Nabij het centrum (Schipperslaan e.o.) staan nog enkele  vrijstaande woningen.  
 
Detaillering 
In de wijk bestaat een duidelijke eenheid in architectuurstijl. De architectuur is vrij 
eenduidig en sober opgebouwd en is tegelijkertijd ondergeschikt aan de 
stedenbouwkundige structuur.  
De eengezinswoningen zijn voornamelijk opgetrokken met metselwerk. Ook zijn 
sommige gevels deels met hout bekleed. De detaillering varieert binnen de gevels.  
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De kwaliteit van het gebied het betrekking op de groene ligt in het groene en ruime 
karakter. De bungalows in een rustige parkachtige omgeving vormen een bijzonder 
deel van de wijk.  
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het behoud van de basiskwaliteit van de wijk.  
 
Ontwikkelingen 
In dit gebied worden - behoudens reguliere kleinschalige wijzigingen bij woningen - 
op korte termijn geen grootschalige ontwikkelingen verwacht. Anno 2006 zal bij het 
Leeuwerikplein/Karakietpark een school worden toegevoegd als onderdeel van een 
toekomstige herstructurering. 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
De welstandsbeoordeling is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van het 
gebied. De duidelijke structuur en de eenheid in architectuurstijl geven de vrijheid om 
kleine toevoegingen zonder al te veel problemen te realiseren. In deze gevallen is 
een belangrijk aandachtspunt dat per bouwblok een bepaalde eenheid wordt 
nagestreefd en transparantie van het gebied gehandhaafd blijft.  
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WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezinsrijenhuizen in open en 
half-open blokken, vrijstaande woningen, appartementen in 
galerij-, portiek- en torenflats en bijzondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimte/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd.  

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in 

langsrichting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met  

een extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar 
een kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het oorspron-

kelijke ontwerp voor een ander materiaal is gekozen. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerken e.d. zijn van hout of verge-

lijkbaar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en -schakeringen. 
 

Woningen waarbij de dakopbouw niet 
ondergeschikte toegevoegd en afwijkt van de 
architectuurstijl. Bij blokken waar deze 
dakopbouwen reeds zijn toegepast zal hiervan 
niet worden afgeweken 

Uitbreiding aan de voorzijde van de woning 
verstoort het duidelijke straatprofiel. 

Bijgebouwen aan de voorzijde zijn strijdig met 
de heldere stedenbouwkundige opzet. 

Het materiaalgebruik is meestal metselwerk en 
dakpannen als dakbedekking 
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DE WOONWIJK  

C10. MOLENKOOG 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Deze wijk is in de jaren zeventig gebouwd en wordt gekenmerkt als een wijk met een 
meanderende verkaveling met een woonervenstructuur. Deze groene en waterrijke 
wijk wordt omsloten door de N244, Dwarsgouw, Flevostraat en de Koogsingel. De 
wijk ligt mooi begrensd in Park De Noord, hetgeen de sfeer versterkt. De 
Prinsenstichting vormt met de losstaande gebouwen in het groen een bijzonder 
element in de wijk.  Scholen en een sportpark complementeren deze wijk. 
 
Gebouw 
Rondom de woonerven staan woningen in een strook of twee-onder-één-kap en 
(semi)vrijstaande woningen. Veel achterkanten van woningen liggen (de bergingen 
met schuttingen) aan de ontsluitingswegen van deze wijk. De kappen zijn 
kenmerkend voor de architectuur en bestaan uit verschillende vlakken. 
 
Detaillering 
In de wijk bestaat een duidelijke eenheid in architectuurstijl. De architectuur is vrij 
eenduidig en sober opgebouwd en is tegelijkertijd ondergeschikt aan de 
stedenbouwkundige structuur. Het materiaalgebruik is doorgaans metselwerk en 
houten rabatdelen. 
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De duidelijke eenheid in architectuur en de meanderende structuur 
vormen belangrijke kwaliteiten voor de wijk. 
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het behouden van de basiskwaliteit van het 
gebied.  
 
Ontwikkelingen 
Het terrein van de Prinsenstichting wordt herontwikkeld. Gezien de 
omvang van het gebied ligt de formulering van een beeldkwaliteitsplan 
voor de hand. 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht is gericht op het behoud van de bestaande 
kwaliteit van het gebied. De groene setting van de wijk maakt dat enige 
vrijheid mogelijk is, waardoor afwijkingen van de bestaande ruimtelijke 
structuur en ingrepen in de architectuur zonder veel problemen 
gerealiseerd kunnen worden. 
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WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezinsrijenhuizen in open, half-
open en gesloten blokken, vrijstaande woningen, apparte-
menten en bjizondere voorzieningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning of appartement zijn 
gericht op de samenhang in de vormgeving van het gehele 
ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimte/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd.  

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in 

langsrichting. 
■ Blokbeëindigingen en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het oor-

spronkelijke ontwerp voor een ander materiaal is gekozen. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerken e.d. zijn van hout of verge-

lijkbaar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en -schakeringen. 
 

Aanbouwen die niet ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw zijn toegevoegd. Er is geen 
rekening gehouden met het materiaalgebruik 
van de hoofdmassa 

Een uitbreiding welke aan de zijkant is 
opgericht. Er is aangesloten bij het 
materiaalgebruik van de hoofdmassa. 
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DE WOONWIJK  

C11. HAZEPOLDER/NECKERSTRAAT 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied  
Deze kleine woonwijk ligt aan het Noord-Hollandskanaal en grenst aan de oude 
binnenstad van Purmerend. Het gebied bestaat uit een hoofdstraat (Neckerstraat)  
vanwaar dit buurtje wordt ontsloten. Aan de zuidzijde van de Neckerstraat komt een 
nieuwe invulling van gevarieerde bebouwing. De oude karakteristieke gebouwen 
duiden op een oude lintbebouwing. Tussen de Neckerstraat en het Noord-
Hollandskanaal bevindt zich een aantal smalle arbeidersstraatjes uit de jaren vijftig. 
Een openluchtcentrale en tijdelijke bebouwing nabij de brug (RW 7) over het Noord-
Hollandskanaal geven een rommelige indruk. 
 
Gebouw  
In de smalle straatjes staan overwegend rijtjeswoningen met aan de voorzijde een 
kleine tuin. Deze woningen bestaan uit 2 bouwlagen met kap of plat dak. De rijtjes 
springen hier en daar in (verspringende rooilijn). Aan de Kanaaldijk is het woningtype 
overwegend een dijkwoning bestaande uit één of twee bouwlagen met kap.  
 
Detaillering  
De woningen zijn zorgvuldig en minimaal gedetailleerd. Het materiaalgebruik is 
overwegend metselwerk. De oorspronkelijke houten kozijnen in de arbeiders-
woningen zijn door kunststof kozijnen vervangen. Enkele woningen hebben een 
grote dakopbouw. 
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De karakteristieke arbeiderswoningen in de Hazepolder zijn beeld-
bepalend voor het gebied.  
 
Beleid 
Het beleid gericht op het behoud van de bestaande karakteristieken in 
het gebied.  
 
Ontwikkelingen 
De (gemengde) bebouwing aan de zuidzijde van de Neckerstraat en 
langs het Noord-Hollandskanaal ten zuiden daarvan zal integraal - al 
dan niet opgewaardeerd of vervangen - worden opgenomen in de 
ontwikkeling van de "Kop van West". 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het behoud van de 
bestaande basiskwaliteit van het gebied. Belangrijk uitgangspunt 
hierbij is dat de karakteristieke arbeiderswoningen behouden blijven.   
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De kleinste en bepalende eenheid van het 
gebied varieert: rijtjeswoningen met tuin. 

Opbouwen die niet ondergeschikt zijn 
toegevoegd aan de hoofdmassa. 

WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing van het gebied is gevarieerd door een 
geordende menging van eengezinsrijenhuizen in half-open 
blokken en vrijstaande dijkwoningen. 

■ De eengezinshuizen hebben hun entreegebied aan de 
ontsluitingsstraat. 

■ Aanpassingen aan een rijtjeswoning zijn gericht op de 
samenhang in de vormgeving van het gehele ensemble. 

■ Kenmerkende tussenruimten/doorzichten in de stedenbouw-
kundige opzet worden gerespecteerd. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De kenmerkende rooilijnen worden gerespecteerd. 
■ De kap van de eengezinsrijenhuizen is overwegend in langs-

richting. 
■ Blokbeëindiging en hoeken kunnen worden verbijzonderd. 
■ Aan- en opbouwen zijn ondergeschikte toevoegingen. 
■ Bestaande bijgebouwen en aanbouwen kunnen niet met een 

extra bouwlaag of verdieping worden uitgebreid, maar een 
kap is mogelijk indien dit met de karakteristiek van de 
bebouwing in overeenstemming is. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bestaande detailleringen zijn bepalend voor wijzigingen en 
toevoegingen. 

■ "Verrijking" van de sobere vormgeving is aanvaardbaar, mits 
overtuigend onderbouwd en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde van het ensemble. 

■ Hoofdmateriaal voor de gevel is baksteen. 
■ Kapvlakken zijn voorzien van pannen, tenzij in het oorspron-

kelijke ontwerp voor een ander materiaal is gekozen. 
■ Kozijnen, boeiborden, lijstwerk e.d. zijn van hout of vergelijk-

baar duurzaam materiaal. 
■ Kleurtoepassingen houden rekening met de bestaande 

kleuren en -schakeringen. 
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LANDELIJK GEBIED 

D. LANDELIJK GEBIED (INCL. WESTERWEG) 

GEBIEDSBESCHRIJVING 

Gebied
Het landelijke gebied van Purmerend is nog slechts beperkt van omvang en ligt in 
delen gespreid om de bebouwde gebieden. 
De agrarische functie is nog slechts rudimentair aanwezig en delen van het gebied 
zijn in gebruik genomen voor andere functies of staan onder de druk van 
functieverandering. 
Het grootste areaal ligt in de Purmer ten oosten van de Westerweg, ten noorden van 
de N244 en ten zuiden van de Verzetslaan. Een klein gebiedje ligt in de ronding van 
de A7 aan de westzijde. 
In de Purmer zijn of worden de volgende functieveranderingen gerealiseerd: 

 In het noorden de completering van het bedrijvenareaal met het gebied 
Baanstee-Noord, globaal tot aan de Edammerweg; 

 aan de oostzijde van de Westerweg het golfterrein en het Purmerbos tot 
aan de zuidelijke grens van de gemeente. 

Slechts in het overblijvende deel van de Purmer en wellicht op de openblijvende 
percelen in het Purmerbos zal de agrarische of daaraan verwante bedrijvigheid in 
een beperkte vorm blijven voortbestaan. 

De Westerweg is als typisch landelijke lintstructuur in de ontwikkelingen geïncor-
poreerd met de bedoeling als specifieke kwaliteit behouden te blijven. De ten zuiden 
van het golfterrein gelegen Purmerbuurt wordt geacht enige samenhang en overeen- 

Westerweg 
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komst te hebben met de Westerweg en als zodanig te vallen onder hetzelfde 
welstandsregime. 
Kenmerkend voor het overgebleven landelijke gebied zijn de smalle agrarische 
percelen en het slotenpatroon, alsmede in de Purmer de ringdijk en ringvaart. 

Gebouw 
Karakteristiek voor het landelijke gebied is de openheid en de nog aanwezige 
agrarische complexen met de typische hiërarchische woon- en bedrijfsbebouwing en 
erfinrichting, waarvan er een aantal nog zeer kenmerkend zijn. Dit was ook het geval 
bij de complexen aan de Westerweg, maar daar heeft een verdergaande 
verstedelijking plaats gevonden door het "opvullen" met vrijstaande burgerwoon-
huizen en de specifieke bebouwing voor o.a. het clubhuis annex hotel bij de golfbaan 
en een manege. 
Voor de nog aanwezige stolpboerderijen moet óók verwezen worden naar de 
"objectbeschrijving" in hoofdstuk 5. 

Detaillering
De oorspronkelijke bebouwing heeft een landelijk traditionele verschijningsvorm en 
een daarbij behorende ambachtelijke detaillering (o.a. plint, dorpels, rollagen en 
glasroeden). Het hoofdmateriaal is baksteen in aardse tinten. Kozijnen en bewe-
gende delen zijn van hout. 

WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 

Waardebepaling 
Het resterende "open" landelijke gebied ontleent zijn waarde aan de karakteristieke 
agrarische structuur, de nog aanwezige typische agrarische complexen (bebouwing 
incl. erfinrichting en randsloten) en de "begrenzing" van de polder in de vorm van de 
ringdijk c.a.. 
Voor de Westerweg is vooral de lintstructuur met de beeldbepalende voormalige 
agrarische ensembles van een behoudenswaardige kwaliteit. 
Een aantal stolpboerderijen is opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. 

Beleid
Het beleid is gericht op behoud en versterking van de karakteristieken van het gebied 
in het algemeen en van de aanwezige cultuur-historische waarden in het bijzonder.  

Ontwikkelingen 
Binnen het gebied ten oosten van de Westerweg én aan de Westerweg zelf zijn de 
ontwikkelingen redelijk uitgekristalliseerd en zullen zich slechts beperkte veran-
deringen en toevoegingen aandienen. 
In het noorden zal het bedrijvengebied Baanstee-Noord in de komende jaren worden 
ingericht en uitgegeven. Het gebied ten noorden hiervan tot aan de ringvaart blijft 
agrarisch. 
Het gebied "kom A7" zal uitgewerkt worden als zichtlocatie met economische functies 
en sport- en recreatievoorzieningen. 
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WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet in het algemeen bijdragen aan het behoud 
van de basiskwaliteit van het gebied en in het bijzonder een bijdrage 
leveren aan het maximaal behouden en versterken van de cultuur-
historische waarden in het gebied. Bijzondere aandacht wordt 
gevraagd voor het als zodanig behouden van de oorspronkelijke 
elementen (w.o. de stolpen …!) in de lintbebouwing en bij de solitaire 
agrarische complexen. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De bebouwing bestaat overwegend uit (voormalige) 
agrarische complexen met een samenhangende woon- en 
bedrijfsbebouwing en terreininrichting, alsmede uit 
vrijstaande burgerwoningen op ruime kavels. Plaatselijk is 
bebouwing t.b.v. bijzondere voorzieningen aanwezig. 

■ De (voormalige) agrarische complexen liggen solitair en 
prominent ten opzichte van het "bijbehorende" agrarische 
land of in de lintstructuur. 

■ De burgerwoningen bevinden zich uitsluitend in de 
lintstructuur en voegen zich in de daarbij behorende 
karakteristiek. 

■ Bebouwing t.b.v. specifieke voorzieningen worden met 
respect voor de karakteristiek van de lintstructuur ingepast. 
Uitzonderingen daarop kunnen slechts deugdelijk onder-
bouwd en in overleg met de gemeente worden toegestaan. 

■ De woonhuizen zijn gelegen "aan de weg" en zijn in de 
"tweede lijn" niet toegestaan. 

■ Een samenhangende bebouwingscluster (ensemble) ontwik-
kelt zich haaks op de weg in de richting van het landschap. 

■ De (voormalige) agrarische "ensembles" hebben een ken-
merkende hiërarchische groepering op de kavel. 

■ In de lintbebouwing is variatie in bebouwingsdichtheid, 
bouwvorm, bouwvolume en afstand tot de weg uitgangspunt. 

■ Aan- en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofd-
gebouw, zowel qua positie als qua omvang en karakter. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ (Vervangende) nieuwbouw kenmerkt  zich door een duide-
lijke hoofdvorm. Bij een stolp zijn de objectgerichte wel-
standscriteria (hoofdstuk 5) mede van toepassing. 

■ Hoofdgebouwen zijn voorzien van een kap. Bijgebouwen 
worden bij voorkeur van een kap voorzien. 

■ (Vervangende) nieuwbouw is qua typologie in de eerste 
plaats gericht op behoud van cultuur-historische waarden en 
versterking van de gebiedseigen landelijk-traditionele 
karakteristiek. 

■ Het toepassen van drukke, samengestelde kapvormen met 
verschillende dakhellingen en het toepassen van wolfeinden 
worden niet geacht te behoren tot de wenselijke, terug-
houdende karakteristiek. 

 

De kleinste en bepalende eenheid is een op 
zichzelfstaand gebouw op een erf. 

Nieuwbouw in het landelijke gebied waarbij de 
hoofdvorm niet is afgeleid van de stolp. 
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Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Bij nieuw- en verbouw wordt aandacht besteed aan een 
zorgvuldige, traditionele detaillering overeenkomstig de 
aanwezige karakteristiek. 

■ Het hoofdmateriaal voor de gevels is metselwerk met 
baksteen in aardse tinten en daken met keramische pannen 
of riet gedekt. Gedeeltelijk met hout bekleden gevels 
behoren tot de mogelijkheden. Bij hoofdgebouwen in de 
vorm van "toegevoegde" vlakken, bij bijgebouwen als 
hoofddrager boven een plint van metselwerk. 

■ Voor niet aan de weg gelegen (niet zichtbare) 
bedrijfsgebouwen kan een meer utilitaire materialisering 
gekozen worden in een dekkende kleur. 

■ Wanneer roeden worden toegepast bij cultuur-historische 
waardevolle panden, zijn deze van hout met de daarbij 
passende maatvoering (dikte 28 mm). Bij overige gebouwen 
kunnen plakroeden worden toegepast, maar verdient het de 
voorkeur geen roeden toe te passen. 

■ Ongewenste materiaal toepassingen zijn: onafgewerkte 
betonnen (systeem-) wanden, volkern-/kunststofplaten in 
grote vlakken, kunstriet, shingles, stalen dakpanplaten en 
sterk glimmende geglazuurde dakpannen. 

■ Naamsaanduidingen zijn bij bedrijven toegestaan in de vorm 
van een bescheiden element (orde van grootte: 1,00 m hoog 
en 1,50 m breed) nabij de entree van het erf. Gevelreclames 
zijn niet toegestaan. 

■ Verschil in kleur- en materiaalgebruik, gericht op onder-
scheid tussen hoofd- en bijgebouw, wordt aanbevolen. 

 

Het materiaalgebruik is traditioneel steen, hout 
en glas. 

Toevoegingen zijn ondergeschikt aan het 
hoofdgebouwen en bij voorkeur achter de 
hoofdbebouwing en vrijstaand. 
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HET BEDRIJVENTERREIN 

E1. BAANSTEE 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Het bedrijvengebied "Baanstee" is gelegen op de noordflank van de gemeente 
Purmerend, ter weerzijden van de N244. Het gebied bestaat uit Baanstee-West 
(jaren '80 en '90) en Baanstee-Oost (vanaf 1996) en zal worden aangevuld met het 
bedrijvenpark Baanstee-Noord (uitgifte vanaf 2007). 
Deze laatste ontwikkeling completeert het bedrijvengebied, waarbij de intentie 
bestaat het gebied van een min of meer centraal gelegen "hart" te voorzien aan de 
N244, ter weerzijden van de Westerweg. De N244 is vanwege zijn ligging en 
aansluitingen de hoofdontsluiting van het gebied én te beschouwen als bindende 
zone, waaraan het gebied zich optimaal representeert. 
 
Per plandeelontwikkeling is een kwaliteitszonering aangebracht. Aanvankelijk in 
Baanstee-West nog vrij bescheiden met hogere eisen m.b.t. de verschijningsvorm 
aan de hoofdontsluitingsweg en de N244, vervolgens in Baanstee-Oost wat 
gedifferentieerder met meerdere kwaliteitszones en tenslotte voor de Baanstee-
Noord een hoger ambitieniveau met een uitgewerkt beeldkwaliteitsplan, mede 
ingegeven door de algemene maatschappelijke vraag naar meer aandacht voor een 
goede werkomgeving en een meer hoogwaardige verschijningsvormkwaliteit van de 
gebouwen. Ook meer dan in de eerdere ontwikkelingen zal in Baanstee-Noord 
sprake zijn van dubbel grondgebruik en verdichting van de bebouwing. 
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Gebouw 
Het bedrijvengebied biedt plaats aan een gedifferentieerde verzameling gebouwen 
met grote verschillen qua omvang en complexiteit, alsmede een grote 
verscheidenheid in de vormgeving van sober-doelmatig tot bijzonder representatief.  
Voor de te onderscheiden kwaliteiten zijn zoneringen aangebracht, respectievelijk is 
aangegeven waar aan de kwaliteit van de verschijningsvorm van de gebouwen 
bijzondere eisen worden gesteld. 
In het algemeen is sprake van individuele vestigingen, maar ook bedrijfsverzamel-
complexen zijn aanwezig. 
Bedrijfsvestigingen kunnen bestaan uit eenvoudige loodsen of hallen, gecom-
bineerde bouwvormen in de vorm van een hal met - al dan niet verzelfstandigd - een 
(representatief) kantoorgedeelte tot een als één geheel ontworpen samengesteld 
complex. 
 
Detaillering 
In principe is de vormgeving, detaillering en materiaaltoepassing zeer divers en 
overeenkomstig het doel, waarvoor het bedrijfsgebouw wordt opgericht. Binnen deze 
functionele benadering wordt in het plangebied onderscheid gemaakt in zones met 
een meer hoogwaardige uitstraling of met overwegend sober/doelmatig vorm-
gegeven gebouwen, waarbij voor enkele zones bindend extra ontwerpaandacht en/of 
een specifieke materiaaltoepassing vereist is. 
Eenvoudige gebouwen kenmerken zich door een eenduidige functionele gevel-
opbouw en een sobere materiaaltoepassing, waarbij teruggegrepen kan worden op 
standaardproducten en standaardbouwpakketten. Uitgangspunt blijft, dat te allen 
tijde tenminste een minimale ontwerpinspanning wordt geleverd. 
Naarmate op een locatie hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de 
verschijningsvorm, zal sprake zijn van een intensievere ontwerpinspanning en een 
specifieker materiaalgebruik. 
Met name voor het centrale gebied in Baanstee-Noord is hoogwaardigheid van 
gebouwen en inrichting van terreinen uitgangspunt en voor de gehele zone langs de 
N244 is een representatieve uitstraling vereist. 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Van meet af aan is m.b.t. deze bedrijvenontwikkeling een hoger dan gebruikelijk 
ambitieniveau van toepassing. Aanvankelijk nog bescheiden, maar successievelijk 
meer aangescherpt. Met de komende fase Baanstee-Noord wordt zowel met een 
kwalitatieve stedenbouwkundige structuur als met een uitgewerkt beeldkwaliteitsplan 
voor de gebouwen een nog hoger niveau ingezet. 
Baanstee-West en Baanstee-Oost zijn met tussenkomst van een previsor 
gerealiseerd. Een zelfde of vergelijkbare werkwijze wordt voorzien voor Baanstee-
Noord. 
 
Beleid 
Het beleid  is gericht op het totstandbrengen en handhaven van een aantrekkelijk en 
divers bedrijvenpark met een kwalitatieve uitstraling aan de zichtzones, bebouwings-
accenten op stedenbouwkundig belangrijke locaties, een grote keuzemogelijkheid 
van vorm en kwaliteit in het algemeen én ruimte voor de budgettair minder bedeelde 
ondernemingen. 
 
Ontwikkelingen 
Baanstee-West en Baanstee-Oost zijn vrijwel afgerond. Hier zal sprake zijn van de 
reguliere aanpassingen en beperkte aanvullingen. Een en ander is gericht op het op 
peil houden van een goed niveau van de gebouwen en het voorkomen van 
verloedering door leegstand, achterstallig onderhoud, oneigenlijk gebruik van open 
terreinen en te schreeuwende vormen van reclames en naamsaanduidingen. 
Voor Baanstee-Noord (bedrijvenpark) is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld en 
zijn beeldkwaliteitseisen opgesteld. Zowel tijdens als na de realisatie van de 
gebouwen zullen deze - naast het bestemmingsplan en de gronduitgiftevoorwaarden 
- het kader vormen voor de kwaliteitstoetsing. 
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WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Regulier welstandsgebied, met dien verstande, dat de ambitieniveaus voor 
Baanstee-West, -Oost en -Noord respectievelijk kunnen worden getypeerd als 
"gewoon", "hoog" en "zeer hoog". 
Het ambitieniveau van de gemeente rechtvaardigt bij nieuw- en verbouw een meer 
dan gebruikelijke aandacht voor een kwalitatieve vormgeving en materialisatie, 
gericht op behoud en versterking van de gewenste en bereikte kwaliteiten. 
Er worden in de Baanstee de volgende relevante kwaliteitszones onderscheiden: 
 
"hoogwaardig/intensief" 
Alleen in Baanstee-Noord in het gebied aangeduid als het "hart"; 
 
"intensief": 
Zones aan de N244 rondom het "hart" en ter plaatse van de entree-locaties; 
 
"normaal" 
De overgrote meerderheid van de overige locaties, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt in representativiteit langs hoofdontsluitingsstraten en aan een hoofdgroen- 
en waterstructuur en doelmatigheid aan secundaire ontsluitingsstraten; 
 
"utilitair" 
Waarbij onderscheid wordt gemaakt in grootschalig bijvoorbeeld logistieke bedrijven - 
o.a. aan de randen van het gebied - en budgettair voor diverse locaties in niet 
kwetsbare en/of afgeschermde zones voor vestigingen waaraan geen bijzondere 
eisen worden gesteld. 
 
Voor Baanstee-West en Baanstee-Oost zijn de criteria van de Welstandsnota van 
toepassing bij de toetsing van plannen. Voor Baanstee-Noord zal in de 
realiseringsperiode in de eerste plaats teruggegrepen worden op het beeldkwaliteits-
plan. 
 
ALGEMENE ONTWERPUITGANGSPUNTEN - CRITERIA  
 

■ In het algemeen worden kwaliteitseisen gesteld aan de verschijningsvorm 
van de naar de openbare weg gekeerde gevel(s) en aan de inrichting van 
het aansluitende terrein. 

■ Daar waar zij- of achtergevels grenzen aan - respectievelijk goed zichtbaar 
zijn vanuit - structurele groengebieden of open landschap dient het 
betreffende gebouwdeel in relatie daarmee verantwoord te worden 
vormgegeven en voorzien van een sober/ingetogen kleurgebruik. 

■ De materialisatie van het aan de ontsluitingsweg gelegen erfgedeelte vóór 
de voorgevellijn van het hoofdgebouw dient - behalve wanneer daaraan 
specifieke functionele eisen worden gesteld - afgestemd te worden aan die 
van de openbare ruimte. 

■ Waar aangegeven wordt gestreefd naar dubbel grondgebruik bij de 
oplossing van het parkeren op eigen terrein. 

■ De mogelijkheden voor reclametoepassing worden qua aard, omvang en 
plaats in het ontwerp van het gebouw meegenomen. Latere toevoegingen 
van reclame objecten houden rekening met de schaal van en specifieke 
verhoudingen in de massa-opbouw en gevelindelingen. 

■ Erfafscheidingen en hekken dienen integraal met het hoofdgebouw te 
worden ontworpen. 

■ Waar bijzondere aandacht is vereist voor de detaillering wordt deze 
verantwoord in een verticale doorsnede 1 : 20 over de gevel en de 
bijbehorende details 1 : 5. 

■ Naast het aangeven van de parkeerplaatsen op eigen terrein is een 
volledige verantwoording van de indeling en aankleding gewenst in de 
vorm van een complete inrichtingsschets (schaal tenminste 1 : 200). 
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Gebiedsgerichte criteria 
(relatie met de stedenbouwkundige structuur) 
 
"Hoogwaardig-intensief" 

■ De bebouwingsopzet is compact en heeft een herkenbare samenhang. 
■ De gebouwen kenmerken zich door een hoogwaardige verschijningsvorm 

en het bijbehorende terrein heeft een kwalitatieve inrichting. 
■ Laad- en losvoorzieningen zijn een ondergeschikt onderdeel van de 

verschijningsvorm. 
 
"Intensief" 

■ De bebouwingsopzet kenmerkt zich door een gevarieerde reeks 
individuele gebouwen of complexen. Er is sprake van een relatief dichte 
"setting". 

■ Op stedenbouwkundig belangrijke plekken (entreegebied, assen, 
eindsituaties) reageert de verschijningsvorm van de gebouwen op de 
specifieke omstandigheden ("poort"- en/of "bakenfunctie"). 

■ De aan de representatieve zijde aanwezige terreinruimte wordt als tuin 
ingericht, met de nadruk op niet al te hoog opgaande, transparante 
beplanting. 

■ Laad- en losvoorzieningen bevinden zich in principe aan de zij- en/of 
achterzijde van de gebouwen. 

■ Hekwerken, opslag en anderszins bedrijfsmatige objecten en activiteiten 
bevinden zich achter het als tuin ingerichte terreingedeelte. 

 
"Normaal" 

■ De bebouwingsopzet in deze zones kenmerkt zich door een grote 
differentiatie van bedrijfslocaties en een grote diversiteit aan bedrijfs-
gebouwen, waarbij zowel sprake kan zijn van vrijstaande als van aaneen-
gebouwde gebouwen of complexen. 

■ Langs de hoofdontsluitingsstraten wordt aandacht besteed aan de 
representativiteit. 

■ Laad- en losvoorzieningen bevinden zich in principe niet aan de hoofd-
ontsluitingsstraat. 

 
"Utilitair" 

■ De bebouwingsopzet van grootschalige en/of logistieke bedrijvigheid 
kenmerkt zich door een strategische/functionele groepering van gebouw-
delen, waarbij de doelmatigheid en overzichtelijkheid van laad- en los-
bewegingen en opslag bepalend zijn. 

■ Laad- en losvoorzieningen kunnen op het voorterrein aan de ontsluitings-
weg geprojecteerd worden. 

■ Voor vestigingen in de niet-kwetsbare of afgeschermde zones zijn – 
behalve de stedenbouwkundige voorschriften - geen specifieke eisen 
m.b.t. plaatsing, hoofdvorm en verschijningsvormkwaliteit aan de orde. Er 
dient te worden voldaan aan de algemene welstandscriteria. 
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Massa en opbouw van het gebouw 
"Hoogwaardig-intensief" 

■ De gebouwen in deze zone kenmerken zich door een 
paviljoenkarakter. Op de beganegrond in principe 
bedrijfsmatige activiteiten, zoals productie, assemblage en 
opslag. De eerste verdieping is in principe multifunctioneel 
w.o. ook administratieve ruimten. Daarboven kan het 
aandeel van administratieve activiteiten c.a. toenemen. 

■ Het parkeren bevindt zich grotendeels in een voorziening 
onder, aan of in de bebouwing. 

■ De individuele expressie van gebouwen is ondergeschikt 
aan de gewenste, duidelijk samenhangende karakteristiek 
van het totaal. 

■ Ook aan de "5e gevel" (dak, dakopbouwen, dakdoorvoeren 
e.d.) wordt de nodige ontwerpaandacht geschonken. 

■ Bergingen, containerruimten, stallingen e.d. worden in het 
hoofdgebouw opgenomen (geen vrijstaande of aangebouw-
de volumina). 

 
"Intensief" 

■ De bedrijfsgebouwen kenmerken zich door een herkenbare 
combinatie van specifieke bedrijfsruimten en administratieve 
ruimten of anderszins bijzondere ruimten. 

■ In de meeste gevallen worden de administratieve en 
anderszins bijzondere ruimten ondergebracht in een fysiek 
en kwalitatief van de bedrijfsruimten te onderscheiden 
gebouwgedeelte (verzelfstandiging en representativiteit), 
maar óók kan gekozen worden voor één integrale 
vormgeving van bouwmassa, gevelopbouw en gevelindeling 
voor zowel de bedrijfsruimten als alle overige ruimten. 
Daarbij is hoogwaardigheid van materialisatie en detaillering 
uitgangspunt. 

■ Bij het inrichten van de parkeervoorziening is een onder, in 
of op het gebouw geprojecteerde oplossing en/of dubbel 
grondgebruik uitgangspunt. 

■ De "5e gevel" (dak, dakopbouwen en dakdoorvoeren) van de 
representatieve gebouwdelen krijgt een bijzondere ontwerp-
aandacht. 

■ Bijgebouwen zijn of geïntegreerd of onopvallend op het 
achterterrein gesitueerd. 

 
"Normaal" 

■ Bij de bedrijfsgebouwen aan een hoofdontsluitingsweg wordt 
qua verschijningsvormkwaliteit onderscheid gemaakt tussen 
de zuiver bedrijfsmatige ruimten (o.a. opslag en productie) 
en de meer representatieve ruimten, zoals administratie en 
ondersteunende voorzieningen (b.v. receptie, vergader-
kamer(s) en kantine). Een en ander kan zowel middels 
verzelfstandiging van het betreffende gebouwdeel als 
middels een specifieke behandeling van het betreffende 
gedeelte als integraal onderdeel van één hoofdvorm. 

■ Voor de bedrijfsgebouwen aan secundaire ontsluitings-
straten is soberheid en doelmatigheid uitgangspunt met dien 
verstande, dat tenminste een minimale ontwerpinspanning 
wordt geleverd. 

■ Het gebouwdeel met de "representatieve" ruimten is 
georiënteerd op de ontsluitingsweg. Het bedrijfsmatige 
gebouwdeel bevindt zich daarachter. 

■ Overhead-deuren bevinden zich aan de zij- of achterkant 
van de bebouwing, tenzij dit vanwege een specifieke 
ordening van productieruimten en logistiek onmogelijk is. 

 

De hoofdbebouwing is georiënteerd op de 
straat. 

De representatieve ruimte van dit bedrijf heeft 
een verzelfstandigde positie. 

Bedrijfsgebouw met zorgvuldig kleur- en 
materiaalgebruik. 
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"Utilitair" 
■ De gebouwen of complexen van grootschalige (logistieke) bedrijven 

kenmerken zich door grote afmetingen met utilitaire bedrijfshal(len) met 
reeksen overheaddeuren - al dan niet gecombineerd met laadkuilen of 
loading-docks - en een strategisch gesitueerd kantoorgedeelte met de 
beheers- en administratieve functies c.a.. 

■ In principe is bij dit type bedrijven een sobere, doelmatige bebouwings-
structuur, vormgeving en materialisatie de ondergrens van de kwaliteits-
doelstelling, maar afhankelijk van de precieze locatie en de te stellen eisen 
bij de belendende vestigingen zal de normstelling worden opgetrokken 
naar een - ten opzichte van de omgeving - verdedigbaar kwaliteitsniveau 
voor de vormgeving. 

 
Detaillering 
"Hoogwaardig-intensief" 

■ Voor het materiaal- en kleurgebruik is een specifieke keuze met een 
beperkte "bandbreedte" uitgangspunt. 

■ De gevels kenmerken zich door een hoogwaardige materialisering en 
uitvoering. 

■ Pregnant vormgegeven dakvlakken die goed in zicht zijn, worden van een 
hoogwaardige afdekking voorzien. 

 
"Intensief" 

■ De vormgeving van de gebouwen en de inrichting van de terreinen 
kenmerken zich door een hoog ambitieniveau. 

■ Het gevelmateriaal van de representatieve gebouwdelen heeft een hoog-
waardige uitstraling. De materialisering van de bedrijfsruimte(n) heeft 
tenminste een "chic"-utilitaire uitstraling (bovenzijde van de bandbreedte). 

■ Voor het materiaal- en kleurgebruik is een specifieke keuze met een 
beperkte "bandbreedte" uitgangspunt. 

 
"Normaal" 

■ Aan een hoofdontsluitingsweg kenmerken de materialisatie en gevel-
indelingen zich door een duidelijke meerwaarde (ontwerpaandacht). 

■ De materialisatie en gevelopbouw- en indeling van de bedrijfsruimte 
kenmerken zich door soberheid en doelmatigheid. 

■ Noodzakelijke overhead-deuren aan een hoofdontsluitingsstraat worden 
qua detaillering en kleurgebruik onopvallend in de gevel ingepast. 

■ De kleurtoepassingen zijn in principe vrij met dien verstande, dat schreeu-
wende of anderszins te nadrukkelijke kleuren niet zijn toegestaan voor 
gebouwen of omvangrijke gebouwdelen, maar uitsluitend kunnen worden 
toegepast bij ondergeschikte gebouwdelen, zoals luifels, entreedeuren en 
ornamenten. 

 
"Utilitair" 

■ De kleurtoepassingen zijn in principe vrij met dien verstande, dat 
pregnante, schreeuwende of anderszins te nadrukkelijke kleuren niet zijn 
toegestaan voor gebouwen of omvangrijke gebouwdelen, maar uitsluitend 
kunnen worden toegepast voor ondergeschikte gebouwdelen, zoals luifels, 
entree-deuren en ornamenten. 
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HET BEDRIJVENTERREIN 

E2. DE KOOG 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
De Koog is een  bedrijventerreinen met een oud en een nieuw gedeelte. Het 
bedrijventerrein is inmiddels vrij vol gebouwd en ligt ingekaderd tussen de spoorlijn  
Zaandam en Hoorn, de provinciale weg N244, Nieuwe Gouw, Flevostraat en 
sportvelden.   
 
Gebouw 
De bedrijfsbebouwing wordt gekenmerkt door een eenvoudige verschijningsvorm. Elk 
bedrijf heeft een zelfstandig en herkenbaar gebouw met eigen toegang, georiënteerd 
op de straat. Kantoren, toonzalen en kantines zijn meestal gericht op de straat. De 
hallen liggen meer achter op de erven. Eigenaren hebben in het verleden al naar 
gelang de behoefte uitgebreid, waardoor een verscheidenheid aan gebouwen is 
ontstaan. 
 
Detaillering 
Er bestaat grote verscheidenheid in architectuur en vorm. De gebouwen zijn 
overwegend van een matig architectuurniveau. Alle gebouwen staan op zich zelf. 
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Het belangrijkste kenmerk van het terrein is de eenvoudige verschij-
ningsvorm en de variatie in architectuur en vorm.  
 
Beleid 
Het beleid is er op gericht de bestaande karakteristieken van het 
gebied te behouden. 
 
Ontwikkelingen 
Het nieuwe bedrijventerrein is uitgegeven en bebouwd met moderne 
panden. Voor de rest van het bestaande bedrijventerrein worden voor-
stellen gemaakt om het te revitaliseren.  
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht is gericht op het behoud van de basiskwaliteit. 
Vanwege het individuele karakter, de verscheidenheid in architectuur 
en het overwegend sober-doelmatige karakter van de gebouwen is 
een regulier welstandsniveau van toepassing. 
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De representatieve ruimten hebben een 
verzelfstandigde positie. 

WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De stedenbouwkundige structuur van het bedrijventerrein 
kenmerkt zich door een overwegend rechthoekig, functio-
neel stratenpatroon, dat op efficiënte wijze kavels van 
verschillende breedtes en/of dieptes ontsluit. 

■ De bebouwing bestaat uit een grote diversiteit aan loodsen 
en hallen, zowel vrijstaand als aaneengebouwd en al dan 
niet voorzien van een verbijzonderd gedeelte ten behoeve 
van kantoren en/of showrooms. 

■ Het hoofdgebouw is gelegen aan de ontsluitingsstraat en is 
in principe onderdeel van de samenhangende bebouwings-
opzet van het gebied. 

■ Gebouwdelen met publieke en/of representatieve functies 
zijn georiënteerd op de straat. De vormgeving van de 
voorgevel en de inrichting van het voorerf dragen bij aan de 
kwaliteit van het straatbeeld. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De ordening van de gebouwen wordt in de eerste plaats 
bepaald door een aangegeven rooilijn voor de voorgevel. 

■ De indeling van de gevel aan de ontsluitingsstraat is gericht 
op een minimale representatie. 

■ Er wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de vorm en 
de functie van het bedrijfsgebouw, waarbij o.a. de represen-
tatieve ruimten zich onderscheiden van de bedrijfsruimten. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Waar mogelijk/aanwezig kenmerken de detailleringen en 
materialisatie van het representatieve gebouwdeel zich door 
een herkenbare meerwaarde (ontwerpaandacht). 

■ De detaillering en materialisatie van de bedrijfsruimte ken-
merken zich door soberheid en doelmatigheid (eenvoudig 
maar zorgvuldig). 

■ Er is sprake van een grote vrijheid in de toepassing van 
materialen, met uitzondering van onbehandeld beton en 
materialen, die snel verweren of vervuilen. 

■ De kleurtoepassingen zijn in principe vrij met dien verstande, 
dat pregnante, schreeuwende of anderszins te nadrukkelijke 
kleuren niet zijn toegestaan voor gebouwen of omvangrijke 
gebouwdelen, maar uitsluitend kunnen worden toegepast bij 
ondergeschikte gebouwdelen, zoals luifels, entreedeuren en 
ornamenten. 

De hoofdbebouwing staat aan de straatzijde en 
is georiënteerd op de straat. 

Geen relatie tussen gebouw en openbare 
ruimte doorgesloten architectuur en rommelige 
“voortuin”.
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HET BEDRIJVENTERREIN 

E3. WAGENWEG E.O. 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Het gebied is te karakteriseren als een eenvoudig bedrijventerrein aan de rand van 
de binnenstad dat wordt omsloten door het spoor, de Hoornselaan en de Where. Het 
is ook een gebied dat zich langzaam ontwikkelt van een oud bedrijfsterrein tot een 
terrein met woningbouw met voorzieningen.  
 
Gebouw 
De gebouwen bestaan uit één of tweelaagse bebouwing met af en toe een 
meerlaags torentje (kantoorgebouw). De bebouwing ligt vaak achter op het perceel 
met voor aan de weg een parkeerterrein en dienstwoningen.  
 
Detaillering 
Het materiaalgebruik is zeer divers: plaatmateriaal, glas in profielen, golfplaten, 
metselwerk en natuursteen. Er bestaat grote verscheidenheid in architectuur en 
vorm. De gebouwen zijn overwegend van een matig architectuurniveau. Alle 
gebouwen hebben een eigen identiteit. Anders dan bij gemiddelde bedrijfsterreinen is 
de kwaliteit van de openbare ruimte en architectuur beter, maar minder dan het 
gebied rond de Pumersteenweg. 
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 

Waardebepaling 
Het terrein heeft een verouderde uitstraling met een matig architectuur-
niveau.  

Beleid
Het beleid is in eerste instantie gericht op behoud van de bestaande 
karakteristieken.

Ontwikkelingen 
Voor dit gebied is een ontwikkelingsvisie opgesteld, waarin voorgesteld 
wordt het gebied te transformeren van een verouderd bedrijventerrein 
naar een stedelijk gebied met een woonfunctie dat onderdeel uitmaakt 
van het stadshart en een goede samenhang krijgt met de historische 
binnenstad. De nieuwbouwplannen (woningbouw) worden getoetst aan 
een beeldkwaliteitsplan. 

WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied

Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de bestaande 
karakteristiek. Het eenvoudige en gevarieerde karakter van de gebied 
leidt er toe dat er vrijheid voor kleinschalige toevoegingen is. Een 
belangrijk aandachtspunt is dat toevoegingen niet leiden tot een 
aantasting van de bestaande architectuur en stedenbouwkundige 
structuur.

Ontwikkelingen
Dit gebied transformeert de komende jaren geleidelijk van een gemengd 
bedrijventerrein naar een hoogwaardige stadse en groene woonbuurt. 
Het wordt een woonbuurt die eerder lijkt op de binnenstad en de voor-
oorlogse straten van de stationsbuurt dan op de grootschalige na-oor-
logse wijken. 
In februari 2006 is voor het gebied ten westen van de Kooimanweg een 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen inclusief beeldkwaliteitplan 
vastgesteld door de raad, in 2007 gebeurde dat ook voor het gebied 
ten oosten van de Burg. D. Kooimanweg. Voor deelgebied 1 dat direct 
ten westen van de Burg. D. Kooimanweg ligt is ook een stedenbouw-
kundig plan vastgesteld en zijn bouwplannen voor twee bouwblokken 
ontwikkeld die door het welstandstoezicht is goedgekeurd. Naar ver-
wachting kan begin 2009 een start worden gemaakt met de bouw.
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 

Waardebepaling 
Het terrein heeft een verouderde uitstraling met een matig architectuur-
niveau.  

Beleid
Het beleid is in eerste instantie gericht op behoud van de bestaande 
karakteristieken.

Ontwikkelingen 
Voor dit gebied is een ontwikkelingsvisie opgesteld, waarin voorgesteld 
wordt het gebied te transformeren van een verouderd bedrijventerrein 
naar een stedelijk gebied met een woonfunctie dat onderdeel uitmaakt 
van het stadshart en een goede samenhang krijgt met de historische 
binnenstad. De nieuwbouwplannen (woningbouw) worden getoetst aan 
een beeldkwaliteitsplan. 

WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied

Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de bestaande 
karakteristiek. Het eenvoudige en gevarieerde karakter van de gebied 
leidt er toe dat er vrijheid voor kleinschalige toevoegingen is. Een 
belangrijk aandachtspunt is dat toevoegingen niet leiden tot een 
aantasting van de bestaande architectuur en stedenbouwkundige 
structuur.
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binnenstad. De nieuwbouwplannen (woningbouw) worden getoetst aan 
een beeldkwaliteitsplan. 

WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied

Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de bestaande 
karakteristiek. Het eenvoudige en gevarieerde karakter van de gebied 
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belangrijk aandachtspunt is dat toevoegingen niet leiden tot een 
aantasting van de bestaande architectuur en stedenbouwkundige 
structuur.
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Voor het gebied typerend kantoorgebouw. 

WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De stedenbouwkundige structuur van het bedrijventerrein 
kenmerkt zich door een overwegend rechthoekig, functio-
neel stratenpatroon, dat op efficiënte wijze kavels van 
verschillende breedtes en/of dieptes ontsluit. 

■ De bebouwing bestaat uit een grote diversiteit aan loodsen 
en hallen, zowel vrijstaand als aaneengebouwd en al dan 
niet voorzien van een verbijzonderd gedeelte ten behoeve 
van kantoren en/of showrooms. 

■ Het hoofdgebouw is gelegen aan de ontsluitingsstraat en is 
in principe onderdeel van de samenhangende bebouwings-
opzet van het gebied. 

■ Gebouwdelen met publieke en/of representatieve functies 
zijn georiënteerd op de straat. De vormgeving van de 
voorgevel en de inrichting van het voorerf dragen bij aan de 
kwaliteit van het straatbeeld. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De ordening van de gebouwen wordt in de eerste plaats 
bepaald door een aangegeven rooilijn voor de voorgevel. 

■ De indeling van de gevel aan de ontsluitingsstraat is gericht 
op een minimale representatie. 

■ Er wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de vorm en 
de functie van het bedrijfsgebouw, waarbij o.a. de represen-
tatieve ruimten zich onderscheiden van de bedrijfsruimten. 

Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Waar mogelijk/aanwezig kenmerken de detailleringen en 
materialisatie van het representatieve gebouwdeel zich door 
een herkenbare meerwaarde (ontwerpaandacht). 

■ De detaillering en materialisatie van de bedrijfsruimte 
kenmerken zich door soberheid en doelmatigheid (eenvou-
dig maar zorgvuldig). 

■ Er is sprake van een grote vrijheid in de toepassing van 
materialen met uitzondering van onbehandeld beton en 
materialen, die snel verweren of vervuilen. 

■ De kleurtoepassingen zijn in principe vrij met dien verstande, 
dat pregnante, schreeuwende of anderszins te nadrukkelijke 
kleuren niet zijn toegestaan voor gebouwen of omvangrijke 
gebouwdelen, maar uitsluitend kunnen worden toegepast bij 
ondergeschikte gebouwdelen, zoals luifels, entreedeuren en 
ornamenten. 

 

De publieke of representatieve functies zijn 
gericht op de straat. 

De vormgeving van de “voortuin” is van belang. 
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HET BEDRIJVENTERREIN 

E4. DE WHERE 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Het bedrijventerrein De Where wordt omsloten door de Churchillaan, De Where, de 
Purmerdijk en de Purmerweg. Groene functies als de nieuwe algemene begraaf-
plaats, het Leeghwaterpark en De Where omringen het bedrijventerrein, waardoor 
het terrein een enigszins geïsoleerd karakter heeft. Het stratenpatroon wordt 
gekenmerkt door enkele doodlopende straten waarlangs de bedrijven in een sterk 
verspringende rooilijn zijn gevestigd.  
 
Gebouw 
De gebouwen hebben een eenvoudig karakter en worden door een parkeerplaats of 
stoep van de weg gescheiden. Ze bestaan uit één of tweelaagse bebouwing met een 
plat dak. Elk gebouw staat op zichzelf en heeft een eigen identiteit. Langs de 
Purmerweg staan twee vrijstaande woningen bestaande uit één bouwlaag (met en 
zonder kap). 
 
Detaillering 
Het materiaalgebruik is overwegend eenvoudig: plaatmateriaal, golfplaat en metsel-
werk. De gebouwen zijn van een laag architectuurniveau. De kwaliteit van de 
openbare ruimte is laag. 
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Op deze locatie is er een grote tegenstelling tussen het eenvoudige 
bedrijventerrein en de groene omgeving. Het terrein heeft vanwege de 
verouderde uitstraling en het lage architectuurniveau weinig kwaliteit. 
De locatie zelf heeft daarentegen een hogere kwaliteit vanwege de 
groene omgeving en de ligging aan het water.  
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het behoud van de bestaande basiskwaliteit. 
 
Ontwikkelingen 
Voor dit gebied kunnen in de toekomst nieuwe ontwikkelingen worden 
verwacht. Wellicht zal het op den duur deel uit gaan maken van de 
geplande woongebieden langs de Where.  
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht is gericht op het behoud van de basiskwaliteit. 
Vanwege het individuele karakter, de verscheidenheid in architectuur 
en het overwegend laagwaardige karakter van de gebouwen is een 
regulier welstandsniveau van toepassing.  
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Bedrijfspanden schikken zich binnen 
verspringende rooilijnen. 

WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De stedenbouwkundige structuur van het bedrijventerrein 
kenmerkt zich door een overwegend rechthoekig, functio-
neel stratenpatroon, dat op efficiënte wijze kavels van 
verschillende breedtes en/of dieptes ontsluit. 

■ De bebouwing bestaat uit een grote diversiteit aan loodsen 
en hallen, zowel vrijstaand als aaneengebouwd en al dan 
niet voorzien van een verbijzonderd gedeelte ten behoeve 
van kantoren en/of showrooms. 

■ Het hoofdgebouw is gelegen aan de ontsluitingsstraat en is 
in principe onderdeel van de samenhangende bebouwings-
opzet van het gebied. 

■ Gebouwdelen met publieke en/of representatieve functies 
zijn georiënteerd op de straat. De vormgeving van de 
voorgevel en de inrichting van het voorerf dragen bij aan de 
kwaliteit van het straatbeeld. 

 
Massa en opbouw van het gebouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De ordening van de gebouwen wordt in de eerste plaats 
bepaald door een aangegeven rooilijn voor de voorgevel. 

■ De indeling van de gevel aan de ontsluitingsstraat is gericht 
op een minimale representatie. 

■ Er wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de vorm en 
de functie van het bedrijfsgebouw, waarbij o.a. de represen-
tatieve ruimten zich onderscheiden van de bedrijfsruimten. 

 
Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Waar mogelijk/aanwezig kenmerken de detailleringen en 
materialisatie van het representatieve gebouwdeel zich door 
een herkenbare meerwaarde (ontwerpaandacht). 

■ De detaillering en materialisatie van de bedrijfsruimte 
kenmerken zich door soberheid en doelmatigheid (eenvou-
dig maar zorgvuldig). 

■ Er is sprake van een grote vrijheid in de toepassing van 
materialen met uitzondering van onbehandeld beton en 
materialen, die snel verweren of vervuilen. 

■ De kleurtoepassingen zijn in principe vrij met dien verstande, 
dat pregnante, schreeuwende of anderszins te nadrukkelijke 
kleuren niet zijn toegestaan voor gebouwen of omvangrijke 
gebouwdelen, maar uitsluitend kunnen worden toegepast bij 
ondergeschikte gebouwdelen, zoals luifels, entreedeuren en 
ornamenten. 

■ Er is sprake van een grote vrijheid in de toepassing van 
materialen met uitzondering van onbehandeld beton en 
materialen, die snel verweren of vervuilen. 

■ De kleurtoepassingen zijn in principe vrij met dien verstande, 
dat pregnante, schreeuwende of anderszins te nadrukkelijke 
kleuren niet zijn toegestaan voor gebouwen of omvangrijke 
gebouwdelen, maar uitsluitend kunnen worden toegepast bij 
ondergeschikte gebouwdelen, zoals luifels, entreedeuren en 
ornamenten. 

 

Wand van een bedrijfspand (gelegen aan 
toegangsweg naar bedrijventerrein) met 
onvoldoende transparantie 

Bedrijfspand met metselwerk als 
hoofdmateriaal. 
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HOOFDSTUK 5 

OBJECTGERICHTE WELSTANDSCRITERIA 
 
In dit hoofdstuk worden de objectgerichte welstandscriteria gegeven. Dit zijn 
welstandscriteria voor bouwwerken die zo specifiek zijn dat ze, ongeacht het gebied 
waarin ze worden geplaatst,  een eigen serie welstandscriteria vergen. De opzet van 
deze objectgerichte beoordelingskaders is vergelijkbaar met de gebiedsgerichte 
beoordelingskaders. Ook hierbij gaat het steeds om ‘relatieve’ welstandscriteria. De 
bouwplannen worden altijd aan de welstandscommissie voorgelegd, die bij de 
beoordeling de criteria interpreteert in het licht van het concrete bouwplan (dit in 
tegenstelling tot de criteria voor de kleine bouwplannen in de volgende paragraaf, die 
vrijwel ‘absoluut’ zijn, waardoor ambtelijke beoordeling mogelijk is).  
 
BOUWWERKEN 
 
In Purmerend zijn stolpboerderijen, dakopbouwen en woonarken benoemd als 
objecten waarvoor een beoordelingskader met ‘eigen’ welstandscriteria is opgesteld.  
 
WELSTANDSNIVEAUS 
 
Ook voor de specifieke bouwwerken is het vaststellen van het welstandsniveau van 
belang. Het moet aansluiten bij het gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de 
gewenste ontwikkelingen. In theorie zijn voor de specifieke bouwwerken vier wel-
standsniveaus mogelijk: de beschermde objecten, dat wil zeggen de door het Rijk, de 
provincie of de gemeente aangewezen monumenten en de panden in de door het 
Rijk aangewezen beschermde stads- of dorpsgezichten, de bijzondere welstands-
objecten waarbij extra inspanning ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit gewenst 
is, de reguliere welstandsobjecten waarbij de basiskwaliteit moet worden gehand-
haafd en de welstandsvrije objecten.  
 
De door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen monumenten zijn erkend 
als bouwwerken van groot algemeen belang en genieten een wettelijke bescherming. 
Alle ingrepen aan monumenten zijn bouwvergunningplichtig, dus ook de zaken die 
elders vergunningsvrij zijn. De welstandsbeoordeling is gericht op het op hoog 
kwaliteitsniveau handhaven, herstellen en versterken van de historische karakteris-
tieken van de gevel en de samenhang van het monument met zijn omgeving. Het is 
niet noodzakelijk gebleken om voor alle monumenten expliciete welstandscriteria op 
te stellen omdat de algemene, gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria 
kunnen worden gebruikt.  
 
Voor de stolpboerderijen die niet zijn aangewezen als monument wordt een bijzonder 
welstandsniveau voorgesteld. Het welstandstoezicht is gericht op het voorkomen van 
aantasting van de karakteristieken en het versterken van de bestaande en/of 
gewenste kwaliteit. Het kwaliteitsniveau van ingrepen aan deze bouwwerken moet 
hoog zijn.  
 
Voor de dakopbouwen geldt het welstandsregime van het gebied waar ze in worden 
aangebracht.  Buiten de bijzondere welstandsgebieden is dit een regulier welstands-
regime. De gemeente stelt geen bijzondere eisen aan de ruimtelijke kwaliteit maar 
heeft wel toegesneden welstandscriteria opgesteld omdat de gebiedsgerichte wel-
standscriteria niet altijd voldoende houvast bieden. Het welstandstoezicht is gericht 
op het handhaven van de basiskwaliteit van deze bouwwerken.  
Het aanwijzen van welstandsvrije bouwwerken of objecten wordt in Purmerend niet 
wenselijk geacht.   
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STOLP(BOERDERIJEN) 
 
OBJECTBESCHRIJVING 
 
In de gemeente Purmerend komen in het landelijk gebied stolpboerderijen voor. Dit 
piramidevormige boerderijtype is specifiek Noord-Hollands en komt vanaf de 16e 
eeuw in dit deel van Nederland voor. Tot in de 20e eeuw is dit type gebouwd. Hij 
dankt zijn kenmerkende vorm aan het hooihuis (de ‘tas’) in het midden, met vier 
stijlen op de hoeken die het piramidevormige dak dragen. Om de tas heen liggen de 
stallen en de deel (de ruimte waar de wagens ingereden konden worden en het vee 
werd binnengevoerd).  
Het dak is bedekt met dakpannen, al dan niet in combinatie met riet. Soms heeft het 
dak een ‘spiegel’, wanneer ter plaatse van het naar de weg gekeerde dakvlak het riet 
als decoratieve uitsparing is weggelaten, en is ingevuld met dakpannen.   
 
De stolp is, althans visueel, een zeer compact boerderijtype. Alle functies zitten in 
principe onder een dak. Uitbouwen, ook van het woonhuis, komen echter voor. Op dit 
punt vertoont de stolp veel variatie. Ook de ornamentiek en de vorm van de ramen 
en topgevels variëren sterk.  
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Stolpboerderijen zijn typisch voor Noord-Holland en komen buiten deze provincie 
nergens anders voor, uitgezonderd in enkele streken in Noord-Duitsland en Dene-
marken. Zij zijn verbonden aan de agrarische geschiedenis van deze streek en zijn 
daarom van grote cultuurhistorische waarde.  
 
Beleid 
Inzet van het beleid is het behoud van de structuur en de hoofdkarakteristieken van 
het gebouw. Onder de hoofdkarakteristieken wordt in ieder geval verstaan de 
hoofdvorm, het representatieve verschil tussen het woonhuisgedeelte en de 
stallen/tas en die elementen die verwijzen naar de agrarische geschiedenis van het 
bouwwerk, zoals de deeldeur en stal- en deelvensters. Ook de inrichting van het erf 
en het behoud van de solitaire positie van de stolp is belangrijk. 
 
Ontwikkelingen 
Omdat veel stolpboerderijen hun oorspronkelijke functie hebben verloren komen 
bouwaanvragen voor aanpassing van deze gebouwen veel voor. Omvorming tot 
woonhuis is gebruikelijk.  
 
WELSTANDSNIVEAU: bijzonder welstandsobject 
 
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het behoud en versterken van de 
karakteristieken en de betekenis van de stolp voor het landschap, stedenbouwkun-
dige en architectonische kwaliteit van de wijk.  
 
Algemeen 

■ Evenredig met de architectuur-historische betekenis van de stolp zal naar 
verhouding zwaarder gewicht worden toegekend aan het behoud van de 
structuur van de stolp, het karakteristieke onderscheid in de gevels en de 
zichtbaarheid van het vierkant en de dakconstructie. 
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WELSTANDSCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 
(stedenbouwkundige structuur) 

■ De stolp is het dominante hoofdgebouw bij een 
(oorspronkelijke) agrarische cluster met diverse bedrijfs-
gebouwen, zoals een schuur, materieelberging, kaakberg 
e.d. op een overwegend rechthoekig erf met randsloten en 
een karakteristieke inrichting met windsingels, een boom-
gaard en/of siertuin. 

■ De stolp staat parallel aan de weg of in de richting van het 
landschap. 

■ Er is onderscheid tussen hoofdgebouw (stolp) en overige 
gebouwen. Aan- en bijgebouwen zijn ondergeschikt en 
staan bij voorkeur (vrijstaand) achter het hoofdgebouw. 

■ Op de kavel kan sprake zijn van een grote variatie in bebou-
wingsdichtheid, bouwvormen, bouwvolume, situering en 
onderlinge groepering. 

■ Waar sprake is van een nog (geheel of gedeeltelijk) oor-
spronkelijke erfinrichting (vorm, begrenzing, groenopstand 
en slotenpatroon), wordt dit maximaal gerespecteerd. 

■ De verschijningsvorm van de bijgebouwen past binnen de 
karakteristiek van het ‘agrarische’ ensemble, voor zover dit 
als geheel nog aanwezig is en als behoudenswaardig is 
aangemerkt. 

 
Massa en gevelopbouw 
(bebouwingskarakteristiek) 

■ De hoofdvorm van de stolp - de kenmerkende lage begane 
grond en het forse piramidale dak - blijft herkenbaar. 

■ Als meest geëigende vergrotingen van de basisvorm komen 
in principe slechts in aanmerking een "vooreind', een "staart" 
of een specifieke dakkapel of dakopbouw aan de op de 
ontsluitingsweg gerichte zijde. 

■ Het toevoegen van overige dakkapellen, respectievelijk een 
dakloggia kan alleen aan een niet naar de ontsluitingsweg 
gekeerde zijde. 

■ In de gevelindeling is verticaliteit kenmerkend. 
■ De geslotenheid van de gevels van de stal en de dars wordt 

zoveel mogelijk gerespecteerd. 
■ Bij veranderingen in de gevel zijn het respecteren van de 

afleesbaarheid van de oorspronkelijke functies en het hand-
haven van de breedtemaat van de ritmiek tussen de gevel-
openingen uitgangspunt. Het inbrengen van een grotere 
gevelopening vindt bij voorkeur plaats op één plek. 

■ Wanneer een grotere ingreep noodzakelijk is voor een doel-
matig (nieuw) gebruik, wordt deze zoveel mogelijk gecon-
centreerd op één punt. 

■ Dakramen zijn verticaal en worden met terughoudendheid 
(aantal!) toegepast. 

■ Voor de hoofdvorm van de bijgebouwen is de gegeven 
landelijk-ambachtelijk karakteristiek van het hoofdgebouw; 
alleen in bijzondere gevallen kan – deugdelijk onderbouwd 
en in overleg met de welstandscommissie – gekozen 
worden voor een eigentijdse interpretatie van de 
vormgeving. 

Stolp als karakteristiek element in het 
landschap. 

Stolp met de daarachtergelegen schuren. 

Kenmerkend materiaalgebruik. 
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Detaillering 
(nadere eisen) 

■ Hoofdmaterialen voor de gevels zijn baksteen en/of houten 
delen. Andere materialen alleen in onderschikking. 

■ Als dakbedekking worden keramische pannen of riet - of een 
combinatie hiervan – toegepast. 

■ De baksteenkleur valt binnen de bandbreedte van aardtinten 
(licht)rood/roodbruin/bruin. Een andere kleurstelling is alleen 
mogelijk, wanneer de bestaande situatie en/of specifieke 
omstandigheden daarvoor aanleiding zijn. 

■ De kleur van de dakpannen is (Hollands)rood, grijs-
gesmoord of antraciet. 

■ De kleur van houten delen is dekkend-donker of creme-wit. 
■ De volgende materiaal- en kleurtoepassingen worden als 

oneigenlijk beschouwd voor de stolpboerderij en zijn derhal-
ve in principe niet toegestaan: 
• beton, betonsteen, kalkzandsteen, baksteenstrips, 

alsmede stucwerk met baksteenmotief e.d.; 
• kunststof-, metaal- of volkernplaten als gevelbekle-ding; 
• kunststof- of metaalplaten, alsmede dakpanplaten, 

kunstriet en shingles als dakbedekking; 
• kunststofkozijnen, -ramen en -deuren; 
• spiegelend glas, vlakke plaatdeuren, rolluiken en 

zonnecollectoren; 
• signaalkleuren of anderszins te nadrukkelijk aandacht 

trekkende kleuren. 
■ De materialisatie van een bijgebouw in het agrarische 

ensemble is afgestemd op de karakteristieke materiaal-
toepassing van de stolp en/of het gebruikelijke landelijk-
traditionele materiaalgebruik, waarbij ook een meer utilitaire 
karakteristiek kan worden nagestreefd. Bij deze keuze speelt 
de beeldkwaliteit van het ‘ensemble’ een doorslaggevende 
rol. Een afwijkende materialisatie is – in overleg met de 
welstandcommissie – mogelijk in samenhang met een 
eigentijdse vormgeving. 
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DAKOPBOUWEN 
 
OBJECTBESCHRIJVING 
 
Onder een dakopbouw wordt verstaan het plaatsen van een verdieping op een pand, 
waarbij een niet eerder bestaande ruimte wordt gecreëerd of een bestaande ruimte 
wordt vergroot. Dit resulteert in het ingrijpend wijzigen van de vorm en het profiel van 
het dak, waarbij meestal de bestaande goothoogte en/of nokhoogte worden vergroot. 
Soms wordt ook de gevel opgetrokken. 
Het verschil met dakkapellen zit voornamelijk in het feit, dat dakkapellen geen grote 
gevolgen hebben voor de hoofdvorm en het profiel van het gebouw. 
Een dakopbouw grijpt in op het silhouet van het oorspronkelijke dak, maar blijft in 
principe altijd herkenbaar als een toevoeging aan het - bij de oorspronkelijke 
hoofdvorm aanwezige - dakvlak. Indien deze wordt geplaatst aan de straatzijde kan 
het straatbeeld ingrijpend veranderen. 
Een dakopbouw kan door zijn omvang en vormgeving leiden tot een nieuwe 
hoofdvorm. In dat geval zal deze als zodanig op zijn eigen merites beoordeeld 
moeten worden. 
De nieuwe hoofdvorm laat vervolgens op de gebruikelijke wijze weer "onder-
geschikte" toevoegingen toe. 
Voor een veel voorkomend type dakopbouw bij een asymmetrisch zadeldak zijn 
sneltoetscriteria geformuleerd (zie hoofdstuk 6). 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Een dakopbouw is een ingrijpende toevoeging aan het oorspronkelijke gebouw. Dat 
betekent dat een zorgvuldig ontwerp nodig is, gericht op een harmonische 
samenhang met de dakvorm en een evenwichtige massa-opbouw. Voorkomen moet 
worden, dat de opbouw afbreuk doet aan het silhouet van het bouwblok of gebouw. 
Daarom is met name zorgvuldigheid gewenst bij de meer complexe, beeldbepalende 
dakvormen. 
Het kan van belang zijn dat - om het silhouet zo weinig mogelijk aan te tasten - 
ruimte te bewaren tussen de beëindiging van de dakopbouw en het einde van het 
dak. Met name geldt dit bij hoekwoningen, die grenzen aan de openbare ruimte. 
 
Beleid 
Het beleid is gericht op het ruimte creëren voor de realisering van een dakopbouw of 
een meer structurele uitbreidingsvorm, mits deze past in het bestemmingsplan, 
respectievelijk geen aantasting betekent van de stedenbouwkundige waarden in een 
gebied én wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand. 
Bij voorkeur bevinden dakopbouwen of grotere uitbreidingen zich aan de van de 
openbare weg afgekeerde zijde. Bij uitbreidingen aan de straatzijde is uitgangspunt, 
dat daar sprake is van uniformiteit in vormgeving en uitvoering als onderdeel van een 
(gewenste) thematische beeldvorming. 
 
Ontwikkelingen 
De behoefte om bestaande woningen uit te breiden is groot. In bepaalde 
woongebieden en/of bij bepaalde woningtypen kan er veel aanleiding bestaan om te 
kiezen voor een dakopbouw. 
 
WELSTANDSREGIME - SNELTOETSCRITERIA 
 
Overeenkomstig het gebied waarin de dakopbouw wordt gerealiseerd. Dakopbouwen 
zijn nooit vergunningsvrij. Vanwege de grote invloed op de omgeving kan slechts van 
een sneltoetscriterium sprake zijn bij "trendsetters" en dakopbouwen over de volle 
breedte bij een asymmetrisch zadeldak. 
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WELSTANDSCRITERIA VOOR DAKOPBOUWEN  
 
Algemeen 

■ Een dakopbouw voldoet aan de relevante specifieke gebiedscriteria. 
■ Een dakopbouw gaat qua vormgeving een (harmonische) relatie aan met 

de bestaande dakvorm. 
■ Een dakopbouw bestaat nooit uit meer dan één verdieping. 
■ Een dakopbouw wordt aangebracht in/aan de kap van een hoofdgebouw. 
■ Bij meerdere dakopbouwen op een doorgaand dakvlak is een regelmatige 

rangschikking op een horizontale lijn vereist. 
■ Op een dakopbouw is geen dakkapel of dakopbouw toegestaan. 
■ De vormgeving, indeling, materialisatie en het kleurgebruik van een 

dakopbouw zijn in principe overeenkomstig de karakteristiek van het 
hoofdgebouw. Afwijkingen hiervan, bijvoorbeeld gemotiveerd vanuit het 
principe van "onderschikking", zijn bespreekbaar. 

 
Dakopbouw op een plat dak 

■ In principe respecteert de dakopbouw de bestaande stedenbouwkundige 
context en wordt derhalve bij voorkeur teruggelegen van de gevels 
geplaatst. Afwijkingen vinden hun motivatie in het harmonieus opgaan in 
de bestaande gevelwand of in het aanbrengen van een aansprekende 
accentuering. 

■ Vormgeving en indeling van de zijwanden van een dakopbouw houden 
rekening met gelijke dakopbouwen bij belendingen. 

■ Een dakopbouw is bij voorkeur plat afgedekt. Afwijking is gemotiveerd 
mogelijk. 

■ Wanneer de gevel van een dakopbouw in het verlengde wordt geplaatst 
van de gevel van het hoofdgebouw vervallen goot- en daklijsten. 

■ Wanneer de gevel van een dakopbouw wordt "opgetrokken" vanuit de 
bestaande gevel van het hoofdgebouw, vervallen goot- en daklijsten. 

 
Dakopbouw vanuit de nok  
Een dakopbouw uit de nok is in principe niet toegestaan. In de meeste gevallen kan 
bij een dergelijke ingreep worden vastgesteld, dat daarmee een nieuwe hoofdvorm 
wordt bereikt, welke als zodanig op zijn eigen merites aan redelijke eisen van 
welstand moet voldoen. 
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WOONARKEN 
 
OBJECTBESCHRIJVING 
 
In het kader van de Welstandsnota Purmerend wordt onderscheid gemaakt tussen 
de (historische) woonschepen  en de overige op het water drijvende wooneenheden, 
veelal aangeduid als woonarken. (Het veel gehanteerde begrip "woonboot" wordt 
daaraan synoniem geacht). 
 
In de jurisprudentie is een vaste lijn ontstaan voor woonarken in relatie tot de 
Woningwet. Indien een woonark direct of indirect is verbonden met de grond en 
bedoeld om ter plaatse  gedurende enige tijd te functioneren, dan is ingevolge recht-
spraak sprake van een bouwwerk dat valt onder de werking van de Woningwet. In 
dergelijke gevallen geldt er dus een bouwvergunningplicht en een welstandstoets 
conform de Woningwet. Woonschepen die eenvoudig liggen afgemeerd en direct 
kunnen vertrekken vallen niet onder het regime van de Woningwet.  
 
WAARDEBEPALING, BELEID 
 
Waardebepaling 
Hoewel een woonark geen bouwwerk is in de zin van de woningwet, maakt deze wél 
nadrukkelijk deel uit van de gebouwde omgeving en kan op grond daarvan worden 
getoetst aan redelijke eisen van welstand. 
Een woonark ligt aan de walkant van een waterloop, welke zowel onderdeel kan zijn 
van een stedelijke structuur als van een landschappelijke omgeving. Daar in een 
stedelijke structuur in principe veel andere gebruikers met de woonark zullen worden 
geconfronteerd (zowel op de wal als op het water) en in een landschappelijke 
omgeving veelal gesproken moet worden van een "minder geëigend" object in een 
kwetsbare - vaak voor recreatief medegebruik bedoelde - omgeving, kan/moet 
worden vastgesteld dat het uiterlijk van de ark én de relatie met de omgeving van 
groot belang zijn. 
 
Voor de omvang van een woonark en de afmetingen van de ligplaats wordt verwezen 
naar het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. 
 
Beleid 
Het welstandsbeleid voor woonarken is onderdeel van het integrale welstandsbeleid. 
De hoofddoelstelling is dat - middels het formuleren van criteria - woonarken zowel 
op zichzelf als ten opzichte van de omgeving voldoen aan redelijke eisen van 
welstand. 
 
WELSTANDSNIVEAU: bijzonder welstandsobject 
 
Zowel in een stedelijke omgeving als in landelijk gebied is de aanwezigheid van één 
of meerdere woonarken van grote invloed op de belevingswaarde, waarbij in een 
aantal gevallen sprake is van een zeker spanningsveld met de te verwachten of 
wenselijke omgevingskwaliteit. Centrale uitgangspunten bij het realiseren en 
plaatsen van een woonark zijn derhalve: 

■ de aantasting van de omgeving en/of het landschap dient minimaal te zijn; 
■ de opbouw en vormgeving van de woonark dient op zichzelf evenwichtig te 

zijn. 
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WELSTANDCRITERIA 
 
Relatie met de omgeving 

■ Qua omvang en uitstraling van de woonark in relatie met het omliggende 
landschap dient sprake te zijn van "onderschikking" en bescheidenheid in 
presentatie. 

■ De hoofdvorm van de woonark voegt zich harmonieus in het landschap 
(heeft affiniteit met de landelijke omgeving). 

■ Bij het vormen van reeksen dient rekenschap gegeven te worden van het 
respecteren van voldoende doorzicht naar het water. 

■ Bijgebouwen dienen qua omvang, materialisering en afwerking zo 
onopvallend mogelijk in de omgeving worden ingepast. 

■ De inrichting van de bij de woonark behorende of anderszins in gebruik 
gegeven gronden dient een relatie te leggen met de (landschappelijke) 
karakteristiek in de directe omgeving. 

 
Massa en gevelopbouw 

■ Op de massa-opbouw, gevelindeling en -geleding, detaillering, materi-
alisering en afwerking zijn de algemene welstandscriteria van toepassing. 

■ De vormgeving van de woonark beantwoordt aan de specifieke geaardheid 
als woonobject op het water en de ligging in een kwetsbare omgeving (dus 
geen landhuis of villa op het water!). 

■ De dakvorm is bij voorkeur plat of met een zeer flauw zadeldak. Een 
andere dakvorm kan, mits deze integraal onderdeel is van een overtuigend 
ontwerpconcept. 

■ De gevels zijn opgebouwd met een materiaal, dat zowel feitelijk als qua 
stofuitdrukking licht van gewicht is. Hout verdient daarbij de voorkeur, 
steenstrips zijn in dit verband een oneigenlijk materiaal. 

■ Bijgebouwen zijn qua omvang nadrukkelijk ondergeschikt aan de woonark 
en passen qua vormgeving in de betreffende omgeving. 

 
Detaillering 

■ De afwerking van de gevels kan in een dekkende kleur, welke harmonieert 
met de stedelijke omgeving of het landschap. Te lichte of schreeuwende 
kleuren zijn ongewenst. 

■ Bij de toepassing van houten delen kan ook gekozen worden voor een 
"natuurlijk" vergrijzingsproces. 

■ De dakafwerking is overwegend vlak, sober en donker. Manifeste daken 
met pannen of riet gedekt, alsmede anderszins rustiek afgewerkte daken, 
zijn ongewenst. 

■ In een landschappelijke omgeving worden m.b.t. het oevergebruik de 
volgende nadere eisen gesteld. 

■ Minimaal verhard oppervlak ten behoeve van paden of terrassen. 
■ Gebiedseigen beplantingssoorten. 
■ In principe alleen "natuurlijke", lage erfafscheidingen. In overleg met de 

gemeente kan een geconstrueerde erfafscheiding van beperkte hoogte 
worden toegepast, indien de specifieke omstandigheden op de locatie 
daartoe aanleiding geven. 
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HOOFDSTUK 6 

SNELTOETSCRITERIA VOOR KLEINE PLANNEN 
 
In dit hoofdstuk worden de welstandscriteria gegeven voor de ambtelijke toets van 
enkele veel voorkomende kleine bouwplannen.  
 
In tegenstelling tot alle eerder beschreven relatieve welstandscriteria gaat het in deze 
paragraaf om vrijwel absolute, objectieve criteria die de planindiener vooraf maximale 
duidelijkheid geven.  
 
Lichtvergunningplichtige plannen die aan deze criteria voldoen worden in principe 
niet aan de welstandscommissie voorgelegd maar beoordeeld door een ambtenaar, 
die daartoe door burgemeester en wethouders is gemandateerd. Alleen als zo’n 
bouwplan niet aan de sneltoetscriteria voldoet of wanneer er sprake is van een 
bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van deze criteria, 
wordt het plan aan de  welstandscommissie voorgelegd. De welstandscommissie 
maakt in dergelijke gevallen tevens gebruik van de gebiedsgerichte, de object-
gerichte en de algemene welstandscriteria. Van zo’n bijzondere situatie is in ieder 
geval sprake bij door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen monu-
menten.   
 
Sneltoetscriteria zijn gegeven voor: 

■ aan- en/of uitbouwen 
■ bijgebouwen en overkappingen 
■ dakkapellen 
■ dakramen, zonnepanelen en zonnecollectoren 
■ gevelwijzigingen  
■ erf- en perceelafscheidingen  
■ rolhekken, luiken, rolluiken 
■ spriet-, staaf- of schotelantennes 
■ zonweringen 
■ dakopbouwen bij asymmetrisch zadeldak 
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AAN- EN/OF UITBOUWEN 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN   
 
Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een 
gevel van een gebouw. Een uitbouw is rechtstreeks uit het gebouw toegankelijk, bij 
een aanbouw hoeft dat niet het geval te zijn. Aan- en uitbouwen worden in grote 
hoeveelheden gerealiseerd. Als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, zijn ze 
voor het straatbeeld zeer bepalend. Daarom streeft de gemeente in gebieden met 
een eenvormige bouwstijl naar een herhaling van uniforme exemplaren die passen 
bij het karakter van de gebouwen en de straat. Belangrijk is dat de contouren en het 
silhouet van het oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar blijven en dat de aan- 
of uitbouw qua uitstraling en volume ondergeschikt is aan het oorspronkelijke 
gebouw.  
 
Een kleine aan- of uitbouw op het achtererf of zijerf is binnen bepaalde randvoor-
waarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat zo’n aan- of uitbouw 
niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel 
kan de gemeente bij een vergunningsvrije aan- of uitbouw achteraf ingrijpen als deze 
in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (dit gebeurt op grond van 
de excessenregeling, zie hoofdstuk 8). Vergunningsvrije aan- of uitbouwen die 
voldoen aan de onderstaande welstandscriteria vallen in ieder geval niet onder deze 
regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met de afdelingen Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving aanbevolen. 
  
Bij een vergunningplichtige aan- of uitbouw treedt het bestemmingsplan in eerste 
instantie regelend op voor wat betreft plaatsing en maatvoering.  
 
De onderstaande welstandscriteria zijn bruikbaar voor een aan- of uitbouw waarvoor 
een bouwvergunning moet worden aangevraagd en die volgens het bestemmings-
plan is toegestaan. Voldoet het plan aan deze criteria dan kan de gemandateerde 
ambtenaar het positieve welstandsoordeel geven. Voldoet het bouwplan niet aan 
deze criteria of is er sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de 
toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het bouwplan aan de welstandscommissie 
voorgelegd, die bij de beoordeling tevens gebruik maakt van de gebiedsgerichte c.q. 
objectgerichte en de algemene welstandscriteria. Van zo’n bijzondere situatie is in 
ieder geval sprake bij door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen 
monumenten en bij een aan- of uitbouw aan een vrijstaande of een twee-onder-een-
kap woning. 
 
TRENDSETTER 
 
Een aan- of uitbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze 
identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat door de wel-
standscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter. Informatie 
over de trendsetters is verkrijgbaar bij de afdelingen Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving. 
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SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN AAN- OF UITBOUW 
 
Als er geen trendsetter is, voldoet een aan- of uitbouw in ieder geval aan redelijke 
eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan 
 

■ Op het achtererf alleen in de vorm van een uitbouw over de gehele of 
gedeeltelijke gevelbreedte. 

■ Aan de voorgevel van het hoofdgebouw is ten hoogste één erker 
toegestaan over ten hoogste 50 % van de gevelbreedte met een diepte 
van ten hoogste 50 % van de voortuin met een maximum van 1,20 meter 
en een bouwhoogte van ten hoogste 2,80 meter. 

■ Materiaal, kleur, detaillering en vormgeving in overeenstemming met het 
hoofdgebouw. 

■ Kappen niet toegestaan, met uitzondering van serres, die mogen worden 
voorzien van een licht hellende glaskap. 

■ Muurdammen ter weerszijde van de pui, afgedekt met een daktrim of een 
boeiboord  met een maximale hoogte van 0,30 meter.  

■ Geen secundaire aan- of uitbouw (bijv. uitbouw aan uitbouw of bijgebouw).  
■ De aan- of uitbouw moet voldoen aan eventuele specifieke criteria voor 

aan- en/of uitbouwen uit het gebiedsgerichte beoordelingskader. 
 
Uitbouw over gehele gevelbreedte op achtererf 

Uitbouw in de vorm van een kleine erker op voorerf en uitbouw terugliggend van 
voorgevellijn, op zijerf 
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BIJGEBOUWEN EN OVERKAPPINGEN 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN  
 
Een bijgebouw is een grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag dat bij een 
hoofdgebouw hoort en los van het hoofdgebouw op het erf of de kavel staat; meestal 
bedoeld als schuur, tuinhuis of garage. Een overkapping is een grondgebonden 
bouwwerk van één bouwlaag. De overkapping staat los op het erf of tegen het 
hoofdgebouw aan en is meestal bedoeld als carport. De gemeente streeft in principe 
naar gedekte kleuren en een eenvoudige kapvorm. Bijgebouwen en overkappingen 
moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw.  
 
Een klein bijgebouw of een kleine overkapping op het achtererf of zijerf is binnen 
bepaalde randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat zo’n 
bijgebouw of overkapping niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke 
eisen van welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrij bijgebouw of 
vergunningsvrije overkapping achteraf ingrijpen als het deze ernstige mate in strijd is 
met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op grond van de excessenregeling, zie 
hoofdstuk 8). Vergunningsvrije bijgebouwen of overkappingen die voldoen aan de 
onderstaande welstandscriteria vallen in ieder geval niet onder deze regeling. Bij 
twijfel wordt vooroverleg met de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
aanbevolen. 
  
Bij een vergunningplichtig bijgebouw of vergunningplichtige overkapping treedt het 
bestemmingsplan in eerste instantie regelend op voor wat betreft plaatsing en 
maatvoering.  
 
De onderstaande welstandscriteria zijn bruikbaar voor een bijgebouw of overkapping 
waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd en die volgens het 
bestemmingsplan is toegestaan. Voldoet het plan aan deze criteria dan kan de 
gemandateerde ambtenaar het positieve welstandsoordeel geven. Voldoet het 
bouwplan niet aan deze criteria of is er sprake van een bijzondere situatie waarbij 
twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van deze criteria dan wordt het bouwplan aan 
de welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling tevens gebruik maakt van 
de gebiedsgerichte c.q. de objectgerichte en de algemene welstandscriteria. Van 
zo’n bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door het Rijk, de provincie of de 
gemeente aangewezen monumenten. 
 
TRENDSETTER 
 
Een bijgebouw of overkapping voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van 
welstand als deze identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat 
door de welstandscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter. 
Informatie over trendsetters is verkrijgbaar bij de afdelingen Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving 
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SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN BIJGEBOUW OF OVERKAPPING 
 
Als er geen trendsetter is, voldoet een bijgebouw of overkapping in ieder geval aan 
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan 
 

■ Materiaal, kleur, detaillering en vormgeving zoveel mogelijk aansluiten bij 
reeds aanwezige bijgebouwen in de omgeving. 

■ Rechthoekige plattegrond. 
■ Geen opvallende details en kleuren.  
■ Licht hellend of plat dak en niet meer dan 0,20 meter overstek. 
■ Hoogte boeiboord maximaal 0,30 meter. 
■ Voor de voorgevellijn mag een overkapping geen tot de constructie zelf 

behorende wanden hebben; achter de voorgevellijn mag een overkapping  
 maximaal drie wanden hebben, waarvan twee die tot de constructie zelf 
 behoren. 
■ Het bijgebouw of de overkapping moet voldoen aan eventuele specifieke 

criteria voor bijgebouwen of overkappingen uit het gebiedsgerichte beoor-
delingskader.  

 
Eenvoudig bijgebouw op het achtererf 

 
Overkapping tegen het hoofdgebouw op het zijerf 
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DAKKAPELLEN 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN  
 
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw op een hellend dakvlak, bedoeld om de 
lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Vanuit de 
openbare ruimte zijn dakkapellen zeer bepalend voor het straatbeeld. Het plaatsen 
van een dakkapel verstoort al snel het karakter van de bouwmassa en het 
straatbeeld. Dakkapellen moeten daarom bij voorkeur aan de van de straat 
afgekeerde zijde worden aangebracht. Een dakkapel aan de voorzijde mag niet te 
overheersend zijn in het straatbeeld. 
 
Een dakkapel op het achterdakvlak of het zijdakvlak is binnen ruime randvoor-
waarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de dakkapel niet 
preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel kan de 
gemeente bij een vergunningsvrije dakkapel achteraf ingrijpen als deze in ernstige 
mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op grond van de 
excessenregeling, zie hoofdstuk 8). Vergunningsvrije dakkapellen die voldoen aan de 
onderstaande welstandscriteria vallen in ieder geval niet onder deze regeling. Bij 
twijfel wordt vooroverleg met de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
aanbevolen.  
  
De onderstaande welstandscriteria voor dakkapellen gelden voor de dakkapellen die 
niet voldoen aan de randvoorwaarden voor het vergunningsvrij aanbrengen hiervan 
en waarvoor een lichte bouwvergunning moet worden aangevraagd.  
Voldoet het plan aan deze criteria dan kan de gemandateerde ambtenaar in principe 
het positieve welstandsoordeel geven. Voldoet het bouwplan niet aan deze criteria of 
is er sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid 
van deze criteria dan wordt het bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd, 
die bij de beoordeling tevens gebruik maakt van de gebiedsgerichte c.q. de 
objectgerichte en de algemene welstandscriteria. Van zo’n bijzondere situatie is in 
ieder geval sprake bij een complexe samengestelde dakvorm (mansardekap, 
schildkap, e.d.) of bij een dakhelling die minder is dan 40 graden. Tevens is van zo’n 
bijzondere situatie sprake bij door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen 
monumenten. 
 
Ook dakkapellen aan de voorzijde worden als bijzondere situatie gezien. Deze 
worden altijd aan de welstandscommissie voorgelegd (tenzij identiek aan een reeds 
goedgekeurde trendsetter). De welstandscommissie beoordeelt allereerst of in het 
specifieke geval een dakkapel aan de voorzijde het straatbeeld en het dakvlak niet te 
zeer verstoort. Als de commissie wat dat betreft geen bezwaar ziet wordt de 
dakkapel beoordeeld op grond van de onderstaande criteria, waarbij de breedte van 
de dakkapel een belangrijk criterium is (en maximaal 50% kan zijn). Dakkapellen aan 
de voorzijde van aanbouwen en bijgebouwen zijn niet toegestaan. 
 
Voor dakkapellen op achterdakvlakken en zijdakvlakken zijn de welstandscriteria 
richtinggevend. In deze gevallen geldt: als een dakkapel niet binnen de ruime 
randvoorwaarden past voor het vergunningsvrij aanbrengen daarvan, voldoet deze 
vrijwel zeker niet aan redelijke eisen van welstand.  
 
TRENDSETTER 
 
Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze 
identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat door de 
welstandscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter. 
Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de afdelingen Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving. 
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SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN DAKKAPEL 
 
Als er geen trendsetter is, voldoet een dakkapel in ieder geval aan redelijke eisen 
van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:. 
 
Algemeen 

■ Dakkapel laag in het dakvlak geplaatst, bij asymmetrische kap alleen op 
de onderste verdieping. 

■ Geen twee dakkapellen boven elkaar omdat dit het dakvlak in ernstige 
mate verstoort. 

■ Geen dakkapel op het hoogste (flauwe) deel van een mansardekap omdat 
dit teveel gaat overheersen ten opzichte van het dakvlak. 

■ Geen dakkapel bij een dakhelling van minder dan 25 graden omdat dit 
teveel gaat overheersen ten opzichte van het dakvlak. 

■ Geen dakkapel aan de voorzijde van aanbouwen en bijgebouwen. 
■ De onderzijde van de dakkapel begint uit het dakvlak en niet uit de goot in 

het verlengde van de onderliggende gevel, tussen dakkapel en goot moet 
minimaal 0,50 meter aanwezig zijn. 

■ De dakkapel mag niet uit de nok komen, met uitzondering van oude 
woningen met een dakhelling van minder dan 40 graden. 

■ De dakkapel mag de beeldwerking van een eventueel aanwezige 
schoorsteen niet verstoren. 

■ De onderdorpel van het glaskozijn moet direct aansluiten op het dakvlak, 
dakkapellen met een gesloten, kistachtige borstwering zijn niet toegestaan. 

■ De dakkapel moet plat worden afgedekt omdat de dakhelling meestal niet 
steil genoeg is voor een aangekapte dakkapel en de zijwangen in zo'n 
geval teveel gaan overheersen. Alleen bij steile kappen met een 
hellingshoek van meer dan 48 graden is aankappen mogelijk. 

■ Dubbele dakkapellen (over twee woningen) zijn niet toegestaan wegens 
verstoring van het gevelritme, dit met uitzondering van een gelijktijdige 
aanvraag en uniforme realisering voor een heel complex of bouwblok. Dit 
geldt eveneens voor twee-onder-een-kapwoningen. 

■ Materiaal, kleur, detaillering en vormgeving in overeenstemming met het 
hoofdgebouw, zijwangen in een kleur die qua lichtreflectie overeenkomt 
met het dakvlak. 

■ De dakkapel moet voldoen aan eventuele specifieke criteria voor dak-
kapellen uit het gebiedsgerichte beoordelingskader. 

■ Bij een kap waarbij de verticale hoogte gemeten van de afgewerkte 
verdiepingsvloer tot bovenkant nokvorst minder is dan 2.30 meter is geen 
dakkapel toegestaan. 

■ Bij een zadeldak met meerdere (woon)lagen is een dakkapel in de 
bovenste (woon)laag niet toegestaan. 

 
Aanvullende criteria dakkapel achterdakvlak 

■ Dakkapellen moeten minimaal 0,50 meter uit de erfgrens worden 
aangebracht. 

■ Een dakkapel mag niet tot gevolg hebben dat het dakvlak voor meer dan 
de helft wordt ingenomen door dakkapellen, dakramen, zonnepanelen of 
zonnecollectoren en dakopbouwen. 

 
Aanvullende criteria dakkapel voordakvlak 

■ Dakkapellen moeten minimaal 0.50 meter uit de erfgrens of dakrand 
worden aangebracht. 

■ Een dakkapel mag niet breder zijn dan de helft van de breedte van het 
dakvlak tot maximaal 3.00 meter. 

■ Een dakkapel wordt bij voorkeur niet gecombineerd met dakramen, 
zonnepanelen of zonnecollectoren. 

■ Een dakkapel mag niet tot gevolg hebben dat het dakvlak voor meer dan 
de helft wordt ingenomen door dakkapellen, dakramen, zonnepanelen of 
zonnecollectoren en dakopbouwen. 

 



120 

■ Bij een kap waarbij de verticale hoogte gemeten van de afgewerkte 
verdiepingsvloer tot bovenkant nokvorst meer is dan 2.85 meter, is de 
hoogte van de dakkapel 1.50 meter (onderkant kozijn en bovenkant 
boeideel). 

■ Bij een kap waarbij de verticale hoogte gemeten van de afgewerkte 
verdiepingsvloer tot bovenkant nokvorst minder is dan 2.85 meter, maar 
meer dan 2.30 meter, is de hoogte van de dakkapel 1.20 meter (onderkant 
kozijn en bovenkant boeideel). 

■ De hoogte vanaf de afgewerkte verdiepingsvloer en onderkant kozijn is 
0.85 meter. 

■ De hoogte van het boeideel van een dakkapel met een hoogte van 1.50 
meter bedraagt niet meer dan 0.30 meter. 

■ De hoogte van het boeideel van een dakkapel met een hoogte van 1.20 
meter bedraagt niet meer dan 0.20 meter. 

■ De overstekken zijn niet breder dan 0.10 meter. 
 
Aanvullende criteria dakkapel zijdakvlak 

■ Een dakkapel mag niet tot gevolg hebben dat het dakvlak voor meer dan 
de helft wordt ingenomen door dakkapellen, dakramen, zonnepanelen of 
zonnecollectoren en dakopbouwen. 

■ Een dakkapel op een gebouw dat aan een weg of openbaar groen is 
gekeerd mag niet breder zijn dan de helft van de breedte van het dakvlak. 

■ Bij een dakkapel dat niet aan een weg of openbaar groen is gekeerd moet 
de afstand tot de voorgevel van het gebouw meer dan 1 meter zijn, en tot 
de achtergevel 0,50 meter. 

 
Aanvullende criteria dakkapel voordakvlak Centrum/Binnenstad-gebied 

■ Dakkapellen aan de voorzijde beslaan maximaal 25% van het dakvlak en 
zijn ondergeschikt toegevoegd aan de hoofdmassa. 

 
N.B. 
Gekeerd naar de weg of openbaar groen' impliceert dat er tussen die zijde van het 
gebouw, erf- of perceel en de weg of het openbaar groen een directe feitelijke relatie 
is. Daartoe is uitgangspunt dat de zijde van het gebouw, erf- of perceel behorende bij 
dit gebouw grenst aan de weg of het openbaar groen. 
Die relatie is er niet wanneer zich tussen die gebouw- of erf-/perceelzijde en de weg 
of het openbaar groen andere begrenzende elementen aanwezig zijn. Denk hierbij 
aan een erf van buren, (bij)gebouwen of water (bijvoorbeeld een sloot, gracht, kanaal 
of vijver).  
Een weiland, bos of water wordt in dit verband dus niet gezien als openbaar groen. 
Ook een 'brandgang' of ontsluitingspad aan de achterzijde van woningen wordt niet 
gezien als een weg of openbaar groen. 
 
 
Tussen dakkapel en goot moet minimaal 0,50 meter aanwezig zijn en de  
dakkapel mag niet uit de nok komen 
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Dakkapellen op een doorgaand dakvlak minimaal 0,50 meter uit de erfscheiding 

Een dakkapel op het voordakvlak mag nooit breder zijn dan de helft van de breedte 
van het dakvlak tot maximaal 3,00 meter  
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DAKRAMEN, ZONNEPANELEN EN 
ZONNECOLLECTOREN 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN 
 
Een dakraam is een raam in een hellend dak, waarbij de hoofdvorm van het dakvlak 
behouden blijft en dakbedekking rondom aanwezig is. Een zonnepaneel is een 
paneel dat kan worden aangebracht op het dak en dat dient voor energieopwekking. 
Een zonnecollector is een collector die kan worden aangebracht op het dak en die 
dient voor warmteopwekking. Dakramen, zonnepanelen en zonnecollectoren zijn 
minder dominant in het straatbeeld dan dakkapellen omdat de dakvorm behouden 
blijft.  
 
Het aanbrengen van dakramen, zonnepanelen of zonnecollectoren op alle 
dakvlakken is binnen ruime randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer 
tot gevolg dat het aanbrengen daarvan niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld 
op redelijke eisen van welstand. Wel kan de gemeente bij het vergunningsvrij 
aanbrengen hiervan achteraf ingrijpen als ze in ernstige mate in strijd zijn met redelijk 
eisen van welstand (dit gebeurt op grond van de excessenregeling, zie hoofdstuk 8). 
Vergunningsvrije dakramen, zonnepanelen of zonnecollectoren die voldoen aan de 
onderstaande welstandscriteria vallen in ieder geval niet onder deze regeling. Bij 
twijfel wordt vooroverleg met de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
aanbevolen. 
 
De welstandscriteria voor dakramen, zonnepanelen en zonnecollectoren gelden met 
name bij het aanbrengen hiervan op aangewezen monumenten. Omdat daarbij 
sprake is van een bijzondere situatie worden dergelijke plannen altijd ter beoordeling 
voorgelegd aan de welstandscommissie. Voldoet het plan niet aan de onderstaande 
criteria of is er sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de 
toepasbaarheid daarvan dan maakt de welstandscommissie bij de beoordeling 
tevens gebruik van de gebiedsgerichte c.q. objectgerichte en de algemene 
welstandscriteria. 
 
In de overige gebieden zijn de welstandscriteria voor dakramen, zonnepanelen en 
zonnecollectoren richtinggevend. In deze gebieden geldt: als een dakraam, 
zonnepaneel of zonnecollector niet past binnen de ruime randvoorwaarden voor het 
vergunningsvrij aanbrengen daarvan, voldoet deze vrijwel zeker niet aan redelijke 
eisen van welstand.  
 
TRENDSETTER 
 
Een dakraam, zonnepaneel of zonnecollector voldoet in ieder geval aan redelijke 
eisen van welstand als dit identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de 
betreffende straat eerder als zodanig door de welstandscommissie goedgekeurde 
trendsetter. Informatie over trendsetters is verkrijgbaar bij de afdelingen 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 
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SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN DAKRAAM, ZONNEPANEEL OF 
ZONNECOLLECTOR  
 
Als er geen trendsetter is, voldoet een dakraam of een zonnepaneel in ieder geval 
aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan: 
 
Dakraam 

■ De onderkant van het dakraam ligt ten minste 0,5 meter boven de 
dakvoet1. 

■ De bovenkant van het dakraam ligt ten minste 0,5 meter onder de 
daknok2. 

■ De zijkanten van het dakraam liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten 
van het dakvlak. 

■ Niet op het hoogste (flauwe) deel van een mansardekap omdat dit teveel 
gaat overheersen ten opzichte van het dakvlak. 

■ Een dakraam moet voldoen aan eventuele specifieke criteria voor uit het 
gebiedsgerichte beoordelingskader. 

 
Zonnepaneel en zonnecollector 

■ Komt het zonnepaneel of de zonnecollector op een schuin dak, dan geldt 
dat: 
• het paneel of de collector niet mag uitsteken en dus aan alle kanten 

binnen het vlak van het dak moet blijven; 
• het paneel of de collector in of direct op het dakvlak moet worden 

geplaatst; 
• de hellingshoek van het paneel of de collector hetzelfde moet zijn als die 

van het dakvlak waarop het staat. 
■ Komt het zonnepaneel of de zonnecollector op een plat dak, dan geldt dat:  

• het paneel of de collector ten minste net zo ver verwijderd moet blijven 
van de dakrand als die hoog is. Is het hoogste punt van de collector 
bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook 
minimaal 50 centimeter zijn; 

• de hellingshoek van het paneel of de collector niet meer dan 35° mag 
zijn. 

■ Een zonnepaneel of een zonnecollector moeten voldoen aan eventuele 
specifieke criteria voor uit het gebiedsgerichte beoordelingskader. 

 
 
 
Bij meerdere exemplaren op doorgaand dakvlak een regelmatige rangschikking op 
een horizontale lijn met een minimale tussenruimte van 1,00 meter 

                                                           
1  Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak 
2  Daknok: het hoogste punt van een schuin dak 
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GEVELWIJZIGINGEN 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN  
 
Van een gevelwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen van een kozijn, 
venster, raam, deur of gevelpaneel in de buitenmuur van een gebouw. Omdat de 
opbouw van de gevel een belangrijk onderdeel is van de architectonische 
vormgeving van het gebouw en de straatwand moeten ook de gevelwijzigingen 
zorgvuldig worden ontworpen. In principe mag de samenhang en de ritmiek in 
straatwanden niet worden verstoord door incidentele gevelwijzigingen.  
 
Een gevelwijziging in de achtergevel of een zijgevel van een gebouw is binnen 
bepaalde randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de 
gevelwijziging niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van 
welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrije gevelwijziging achteraf 
ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit 
gebeurt op grond van de excessenregeling, zie hoofdstuk 8). Een vergunningsvrije 
gevelwijziging die voldoet aan de onderstaande welstandscriteria valt in ieder geval 
niet onder deze regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met de afdelingen 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving aanbevolen. 
  
De hieronder genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor een gevelwijziging 
waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Voldoet het plan aan 
deze criteria dan kan de gemandateerde ambtenaar het positieve welstandsoordeel 
geven. Voldoet het bouwplan niet aan deze criteria of is er sprake van een bijzondere 
situatie waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van deze criteria dan wordt het 
bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling tevens 
gebruik maakt van de gebiedsgerichte en de algemene welstandscriteria. Van zo’n 
bijzondere situatie is in ieder geval bij door het Rijk, de provincie of de gemeente 
aangewezen monumenten. 
 
TRENDSETTER 
 
Een gevelwijziging voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze 
identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat door de 
welstandscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter. 
Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de afdelingen Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving 
 
SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN GEVELWIJZIGING 
 
Als er geen trendsetter is, voldoet een kozijn- en/of gevelwijziging in ieder geval aan 
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan. 
 

■ Materiaal, kleur, detaillering en vormgeving identiek aan het hoofdgebouw. 
■ Indien de wijziging plaatsvindt aan een gevel die grenst aan de openbare 

ruimte mag de samenhang en ritmiek van de straatwand niet worden 
verstoord. 

■ De kozijn- en/of gevelwijziging moet voldoen aan eventuele specifieke 
criteria voor gevelwijzigingen uit het gebiedsgerichte beoordelingskader. 
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ERF- EN PERCEELAFSCHEIDINGEN  
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN  
 
Erf- en perceelafscheidingen zijn bouwwerken op of nabij de erfgrens, bedoeld om 
het erf of perceel af te scheiden van een buurerf of van de openbare weg. 
Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de ruimtelijke 
kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommelige indruk door een te grote 
verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen. Erfafscheidingen moeten op 
een zorgvuldige en professionele manier worden geplaatst en moeten worden 
gemaakt van duurzame materialen.  
 
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding is binnen bepaalde randvoorwaarden 
vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de erf- of perceelafscheiding 
niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel 
kan de gemeente bij een vergunningsvrije erfafscheiding achteraf ingrijpen als deze 
in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op grond van 
de excessenregeling, zie hoofdstuk 8). Een vergunningsvrije erf- of 
perceelafscheiding die voldoet aan de onderstaande welstandscriteria valt in ieder 
geval niet onder deze regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met de afdelingen 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving aanbevolen.  
  
Bij vergunningplichtige erf- en perceelafscheidingen treedt het bestemmingsplan in 
eerste instantie regelend op voor wat betreft plaatsing en maatvoering. Volgens de 
‘tuinen- en ervenregeling’ in de bestemmingsplannen van de gemeente Purmerend 
geldt dat deze vóór de voorgevelrooilijn maximaal 1.00 meter en achter de 
voorgevellijn maximaal 2.00 meter hoog mogen zijn.  
 
De onderstaande welstandscriteria zijn bruikbaar voor erf- en perceelafscheidingen 
waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd en die volgens het 
bestemmingsplan zijn toegestaan. Voldoet het plan aan deze criteria dan kan de 
gemandateerde ambtenaar het positieve welstandsoordeel geven. Voldoet het 
bouwplan niet of is er sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan 
de toepasbaarheid van de criteria dan wordt het bouwplan aan de 
welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling tevens gebruik maakt van de 
gebiedsgerichte en de algemene welstandscriteria. Van zo’n bijzondere situatie is in 
ieder geval sprake bij door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen 
monumenten.  
 
TRENDSETTER 
 
Een erf- of perceelafscheiding voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand 
als deze identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat door de 
welstandscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter. 
Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de afdelingen Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving. 
 
SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN ERF- OF PERCEELAFSCHEIDING 
 
Als er geen trendsetter is, voldoet een erfafscheiding in ieder geval aan redelijke 
eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan. 
 

■ Materiaal overeenkomstig een eventuele aangrenzende erfafscheiding, 
overeenkomstig het hoofdgebouw of uitgevoerd in metselwerk of hout of 
ander natuurlijk en niet snel verwerend materiaal. 

■ Geen toepassing van kunststof, staal, rietmatten of vlechtschermen. 
■ Kleur overeenkomstig een eventuele aangrenzende erafscheiding, 

afgestemd op het hoofdgebouw of uitgevoerd in donkere kleurtinten. 
■ De erfafscheiding moet voldoen aan eventuele specifieke criteria voor 

erfafscheidingen uit het gebiedsgerichte beoordelingskader. 
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ROLHEKKEN, LUIKEN, ROLLUIKEN 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN  
 
Rolhekken, luiken en rolluiken zijn voorzieningen om ruiten van gebouwen tegen 
inbraak en vandalisme te beschermen. Ter bescherming van het stadsschoon in de 
binnenstad en de overige winkelcentra van Purmerend en ter bevordering van het 
verblijfsklimaat in deze gebieden, worden rolhekken, luiken en rolluiken alleen 
toegestaan indien sprake is van een open structuur.    
 
Het aanbrengen van rolhekken, luiken of rolluiken bij woningen en woongebouwen is 
vergunningsvrij. Bij andere gebouwen dan woningen en woongebouwen is het 
vergunningsvrij, mits aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie 
geplaatst en voor tenminste 90 % bestaande uit glasheldere doorkijkopeningen. Dat 
heeft onder meer tot gevolg dat dergelijke hekken of luiken niet preventief, dus 
vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel kan de gemeente bij 
een vergunningsvrij rolhek, luik of rolluik achteraf ingrijpen als dit in ernstige mate in 
strijd is met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op grond van de 
excessenregeling, zie hoofdstuk 8). Een vergunningsvrij rolhek, luik of rolluik dat 
voldoet aan de onderstaande welstandscriteria valt in ieder geval niet onder deze 
regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met de afdelingen Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving aanbevolen.  
 
De hieronder genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor rolhekken, luiken en 
rolluiken waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Voldoet het 
bouwplan niet aan deze criteria dan wordt het aan de welstandscommissie 
voorgelegd, die bij de beoordeling tevens de algemene en de gebiedsgerichte 
welstandscriteria gebruikt. 
 
TRENDSETTER 
 
Een rolhek, luik of rolluik voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als 
deze identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat door de 
welstandscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter. 
Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de afdelingen Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving. 
 
SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN ROLHEK, LUIK OF ROLLUIK 
 
Als er geen trendsetter is, voldoet een rolhek, luik of rolluik in ieder geval aan 
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan. 
 

■ Een rolhek, luik of rolluik is toegestaan mits het aan de buitenzijde van de 
gevel is geplaatst en voor ten minste 90% uit glasheldere doorkijk-
openingen bestaat. 

■ Een rolhek, luik of rolluik in een gesloten of deels gesloten uitvoering 
buiten de gevel is niet toegestaan, behalve een strook van 0,80 meter aan 
de onderzijde (plint, gemeten vanaf het maaiveld) mag 100% gesloten zijn.  

■ Rolhekken, luiken of rolluiken moeten op een architectonisch 
verantwoorde manier in de gevel worden opgenomen (bij getoogde ramen 
de bovenzones op een verantwoorde manier dichten). 

■ Kleuren moeten harmoniëren met de gevel, ongeverfde materialen zijn niet 
toegestaan. 

■ Rolkasten, geleidingen en rolhekken moeten zo goed mogelijk in de gevel 
worden ingepast, uitstekende kasten op plaatsen waar inbouw mogelijk is 
zijn niet aanvaardbaar. 
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SPRIET-, STAAF- OF SCHOTELANTENNES 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN  
 
Het Verdrag van Rome regelt de bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. Artikel 10 van dit verdrag waarborgt de vrijheid van 
meningsuiting. Op grond hiervan moet een antenne voor het zenden of ontvangen 
van signalen mogelijk zijn. Burgers kunnen zich echter niet altijd op deze bepaling 
beroepen om toestemming van de gemeente af te dwingen. In het verdrag is 
namelijk ook een beperkingsclausule opgenomen: de vrijheid van meningsuiting kan 
worden beperkt om de belangen van derden te beschermen. Toegepast op antennes 
kan worden gesteld dat een antenne die de omgeving zeer negatief beïnvloedt door 
welstandstoezicht kan worden tegengehouden. Bepalende factoren hierbij zijn 
bijvoorbeeld de afstand van de antenne tot de woningen en tuinen van omwonenden, 
de vormgeving en de hoogte van het bouwwerk alsmede de aard van de omgeving. 
 
Het plaatsen van spriet-, staaf- of schotelantennes is binnen ruime randvoorwaarden 
vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aanbrengen daarvan niet 
preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel kan de 
gemeente achteraf ingrijpen als ze in ernstige mate in strijd zijn met redelijk eisen 
van welstand (dit gebeurt op grond van de excessenregeling, zie paragraaf 1.9). 
Vergunningsvrije spriet-, staaf- of schotelantennes die voldoen aan de onderstaande 
welstandscriteria vallen in ieder geval niet onder deze regeling. Bij twijfel wordt 
vooroverleg met de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving aanbevolen. 
 
Bij een vergunningplichtige antenne treedt het bestemmingsplan in eerste instantie 
regelend op voor wat betreft plaatsing en maatvoering. Antennes vallen onder de 
bepalingen voor ‘bouwwerken, geen gebouw zijnde’. In de meeste bestemmings-
plannen van Purmerend mogen deze antennes tot 12,00 of 15,00 meter hoog 
worden gebouwd.  
 
De hieronder genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor spriet-, staaf of 
schotelantennes waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd en die 
volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan. Voldoet het plan niet aan deze criteria 
dan wordt het aan de welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling tevens 
de algemene en de gebiedsgerichte welstandscriteria gebruikt. Dit geldt overigens 
ook voor bouwvergunningaanvragen voor vakwerkmasten en GSM-installaties.  
 
SNELTOETSCRITERIA VOOR SPRIET-, STAAF- OF SCHOTELANTENNE  
 
Een spriet-, staaf- of schotel antenne voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van 
welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan. 
 

■ Niet aangebracht nabij, op of aan monumenten of beeldbepalende 
panden. 

■ Niet aan de voorzijde van bouwwerken c.q. gebouwen. 
■ Materiaal, kleur en detaillering onopvallend en in relatie tot de omgeving. 
■ De doorsnede van een schotelantenne niet meer dan 2,00 meter.  
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ZONWERINGEN 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN 
 
Zonweringen bij woningen en woongebouwen zijn ingevolge de Woningwet 
bouwvergunningvrij, bij andere gebouwen zijn deze objecten licht bouwvergun-
ningplichtig. 
In het geval van een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument, alsmede in een 
Rijks beschermende stads- of dorpsgezicht, is het aanbrengen van een zonwering 
altijd licht bouwvergunningplichtig.  
 
De geformuleerde beleidsuitgangspunten zijn bedoeld voor zonweringen welke aan 
een gebouw worden toegevoegd en die de verschijningsvorm van het gebouw 
kunnen beïnvloeden. Zonweringconstructies aan de binnenzijde van gebouwen 
vallen niet onder deze beleidsuitgangspunten. 
 
Op het gebied zonwering zijn diverse producten verkrijgbaar zoals markiezen, 
screens, uitvalschermen en knikarmschermen. In principe zijn deze objecten ten 
behoeve van zonwering. Bij winkels kunnen deze objecten echter ook bedoeld zijn 
om uitgestalde waren uit de zon en/of droog te houden. Bij horeca-inrichtingen zijn 
knikarmschermen uitstekend geschikt om bij gebruik van het terras beschutting tegen 
zonlicht te bieden. Argumenten die momenteel zeker ook een rol spelen zijn het 
beter opvallen van de verkoopvestiging en het uitbreiden van het eigen territorium. 
Veelal worden deze objecten ook mede gebruikt voor reclamevoering. 
 
Naast de positieve aspecten kan zonwering sterk ingrijpen op de belevings- en 
gebruikswaarde van de openbare ruimte. Negatieve gevolgen van het aanbrengen 
daarvan zijn, dat de gevels op de verdiepingen geheel of gedeeltelijk aan het zicht 
worden onttrokken en daarmee minder aandeel hebben in de belevingswaarde van 
de omgeving. 
De aanwezigheid van zonwering verleidt winkeliers ertoe (grote) uitstallingen in de 
straat te plaatsen, waardoor loopruimte minder wordt. Dit leidt met name in de 
smallere straten tot gedrang en minder toegankelijkheid, vooral voor het minder 
mobiele deel van het publiek.  
 
Met name markiezen kunnen onderdeel zijn van een specifieke en soms zeer 
extravagante cultuurexpressie bij winkelfronten van horeca- en detailhandels-
vestigingen van uitheemse origine. In het algemeen verdient dit verschijnsel in de 
binnenstad een terughoudende benadering, welke uiteraard groter zal zijn naarmate 
het betreffende pand meer monumentwaardig is of deel uitmaakt van een historische 
structuur. 
 
TRENDSETTER 
 
Een markies of knikarmscherm voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van 
welstand als deze identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat 
door de welstandscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter. 
Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de afdelingen Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving. 
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SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN ZONWERING 
 
Als er geen trendsetter is, voldoen zonweringen in ieder geval aan redelijke eisen 
van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan. 
 
Markiezen 

■ Vaste (niet ophaalbare) markiezen zijn niet toegestaan. 
■ Markiezen zijn op alleen de begane grond toegestaan binnen de dagmaat 

van de kozijnopeningen.  
■ Markiezen zijn alleen toegestaan boven het voor voetgangers bestemde 

gedeelte van de weg en mogen zich niet lager dan 2,20 meter boven dat 
gedeelte bevinden. 

■ Geen onderdeel van een markies, in welke stand deze ook staat, mag zich 
op minder dan 0,50 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte 
van de weg bevinden en geen onderdeel mag verder dan 1,50 meter 
buiten de opgaande gevel van een gebouw reiken. 

■ In gedekte kleur (geen felle, 'schreeuwende' kleuren). 
 
Zonneschermen (knikarm- en uitvalschermen) 

■ Zonnechermen bij winkels en/of horecabedrijven1 zijn alleen toegestaan op 
de begane grond.  

■ Zonneschermen zijn alleen toegestaan boven het voor voetgangers 
bestemde gedeelte van de weg en mogen zich niet lager dan 2,20 meter 
boven dat gedeelte bevinden.    

■ Geen onderdeel van een zonnescherm, in welke stand deze ook staat, 
mag zich op minder dan 0,50 meter van het voor het rijverkeer bestemde 
gedeelte van de weg bevinden en geen onderdeel mag verder dan 1,50 
meter buiten de opgaande gevel van een gebouw reiken. 

■ Bij horecabedrijven mag geen onderdeel, in welke stand deze ook staat, 
van een zonnescherm verder reiken dan de op basis van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) vergunde terrasdiepte. 

■ In gedekte kleur (geen felle, 'schreeuwende' kleuren). 
 
Screens 

■ Screens zijn op de begane grond en verdieping(en) toegestaan evenwijdig 
en direct gemonteerd binnen de dagmaat van de kozijnopeningen. 

■ In gedekte kleur (geen felle, 'schreeuwende' kleuren). 

                                                           
1 Onder een horecabedrijf wordt verstaan: hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria's, snackbars, kantines, discotheken 

en aanverwante inrichtingen waar logies wordt verstrekt, tegen vergoeding dranken worden geschonken dan wel spijzen 
voor directe consumptie worden bereid en/of verstrekt. 
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DAKOPBOUWEN BIJ ASYMMETRISCH 
ZADELDAK 
 
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN 
 
Voor een algemene beschrijving van het object 'dakopbouw' wordt verwezen naar 
pagina 109. 
 
Een dakopbouw bij een asymmetrisch zadeldak is een voor de hand liggend en dus 
veel voorkomende uitbreidingsvorm. Er is voor gekozen om voor deze uitbreiding de 
bouwaanvraagprocedure te vereenvoudigen door voor het meest doelmatige en 
welstandelijk aanvaardbare model sneltoetscriteria te formuleren. 
 
Hoofduitgangspunt blijft om voor vergelijkbare situaties te streven naar nagenoeg 
gelijke of sterk verwante oplossingen.  
 
TRENDSETTER 
 
Een dakopbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze 
identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat door de 
welstandscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter. 
Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de afdeling Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving.  
 
SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN DAKOPBOUW OP EEN 
ASYMMETRISCH ZADELDAK 
 
Als er geen trendsetter is, voldoet de hier bedoelde dakopbouw in ieder geval aan 
redelijke eisen van welstand als aan de volgende criteria wordt voldaan. 
 

■ De dakopbouw bevindt zich aan de achterzijde (tuinzijde. 
■ De dakopbouw wordt over de volle pandbreedte doorgezet. 
■ De dakopbouw komt met de voorzijde in het verlengde van het 

oorspronkelijke gevelvlak. 
■ De dakopbouw is bij voorkeur plat afgedekt. 
■ De oorspronkelijke goot- en daklijsten zijn vervallen. 
■ De hoogte van de dakopbouw is gelijk aan de verdiepingsvloer. 
■ De indeling en materialisering van de dakopbouw zijn overeenkomstig de 

karakteristiek van het hoofdgebouw; beëindiging gevel van de dakopbouw 
met een daktrim. 

■ De zijwanden van de dakopbouw zijn gesloten en belemmeren het 
realiseren van een vergelijkbare dakopbouw bij de belendingen niet. 
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HOOFDSTUK 7 

WELSTAND BIJ NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
EN DYNAMISCHE GEBIEDEN 
 
Dit betreft: 
 
A projecten voor nieuwe gebieden; 
 
of 
 
B herontwikkelingsprojecten, waarbij de bestaande ruimtelijke structuur en 

beeldvorming worden doorbroken, aangevuld of getransformeerd. 
 
De gewenste stedenbouwkundige structuur en beeldkwaliteit zijn of zullen nog 
onderwerp zijn van een stedenbouwkundige planvoorbereiding, zodat het niet voor 
de hand ligt, dat in de welstandsnota daarop vooruit wordt gelopen. 
Tijdens de planvoorbereiding zullen uitgangspunten en criteria worden geformuleerd 
en neergelegd in een specifiek document, dat o.a. kan worden aangeduid als  
"beeldkwaliteitsplan", "bebouwingsleidraad" of "regie-aanwijzingen". 
Dit document wordt vervolgens als beoordelingskader door de gemeenteraad 
vastgesteld ten behoeve van de verdere uitwerking van het stedenbouwkundige plan 
en de begeleiding en toetsing van de architectonische invulling. 
 
De doelstelling daarbij is tweeledig: 
 

■ het doorgeven van de (kwaliteits)doelstellingen uit het stedenbouwkundige 
ontwerpproces naar het architectonische ontwerpproces; 

■ het bewerkstelligen van consistentie in de politieke besluitvorming in de 
verschillende fasen van stedenbouwkundige planvoorbereiding en 
beoordeling bouwplannen. 

 
De daarbij vastgestelde welstandscriteria zullen vóór de concretisering van de 
bouwplannen ter beschikking moeten zijn van alle potentiële participanten in het 
realiseringsproces. 
 
Het opstellen van het ruimtelijke programma en de eisen voor de gewenste beeld-
kwaliteit (tevens welstandscriteria) geschiedt in het algemeen door de stedenbouw-
kundige discipline - al dan niet bijgestaan door een coördinerend architect, previsor 
of supervisor - onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
De welstandscommissie kan bij de stedenbouwkundige planvorming in een vroeg 
stadium betrokken worden (informatie en gedachtewisseling). 
Een grote betrokkenheid van de welstandscommissie bij vroege planstadia betekent, 
dat een balans gevonden moet worden tussen begeleiden en toetsen. 
Dit betekent in principe een terughoudende opstelling van commissie bij de 
uiteindelijke welstandstoets (m.n. rekeninghoudend met de uitkomsten van voor-
overleg e.d.). 
 
Nadat de concretisering van een ontwikkeling grotendeels is afgerond, zullen de 
welstandscriteria in een passende (beknopte) vorm in de welstandsnota worden 
ingevoegd. 
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HOOFDSTUK 8 

WELSTANDSCRITERIA BIJ EXCESSEN 
 
Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd 
moeten aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens artikel 13a Woningwet 
kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige 
mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op 
te heffen. De excessenregeling is in beginsel niet bedoeld om de plaatsing van het 
bouwwerk tegen te gaan. 
 
CRITERIA BIJ EXCESSEN 
 
Een exces is een buitensporigheid in het aanzien van een bouwwerk die, die naar 
het oordeel van de welstandscommissie evident is. Het gaat hierbij dus om zaken die 
volgens velen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.  
 
Vaak heeft dit betrekking op:  

■ een object dat in flagrante strijd is met de kenbare bedoelingen ten 
aanzien van het gewenste stedenbouwkundige beeld en/of de gewenste 
stedenbouwkundige samenhang; 

■ het visueel afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving; 
■ gehele of gedeeltelijke onherstelbare vernietiging van een bouwwerk door 

bijvoorbeeld brand of bouwvalligheid; 
■ het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij 

aanpassing van een bouwwerk; 
■ armoedig materiaalgebruik; 
■ toepassing van felle of contrasterende kleuren; 
■ te opdringerige reclames, of  
■ een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de 

gebiedsgerichte welstandscriteria).  
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