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Voorwoord

De welstandsnota bevat beleidsregels met welstandscriteria en welstandskaders, op grond
waarvan adviezen worden gegeven. Deze beleidsregels zijn een gevolg van de wijziging
van de Woningwet die 1 januari 2003 in werking is getreden. Vanaf dat tijdstip - of uiterlijk
na afloop van de overgangstermijn op 1 juli 2004 - is advisering door een welstandscommissie wettelijk alleen nog toegestaan op basis van welstandscriteria die tevoren door de
gemeenteraad zijn vastgesteld.
Met het doorzichtiger maken van de welstandsadvisering wordt tegemoet gekomen aan de
maatschappelijke wens om de welstandscommissie te laten adviseren aan de hand van
objectieve en zo concreet mogelijke criteria. Deze moeten vooraf openbaar zijn gemaakt;
iedereen moet zich ervan op de hoogte kunnen stellen. De wetgever heeft overigens niet
de bedoeling de advisering te veranderen of te beperken.
De welstandsnota geeft kaders aan, waarmee de architectonische kwaliteit getoetst kan
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worden zonder stedenbouwkundige ontwikkelingen te beperken. De nota doet dit door
criteria en toetsingskaders te geven voor het uiterlijk van bouwplannen, zonder in te gaan
op stedenbouwkundige aspecten van een ontwerp.
Door het expliciet duidelijk maken van kwaliteiten kan het lijken dat de nota het risico in
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zich draagt ontwikkelingen in de stad te beperken. Dat is geenszins de bedoeling.
De nota omschrijft de kwaliteit van de stad met als uitgangspunt ruimte te bieden voor
ontwikkelingen die deze kwaliteit benutten. Veranderingen en ontwikkelingen komen voort
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uit stedenbouwkundige visies en bestemmingsplannen. De nota volgt de uitgangspunten
die hieruit naar voren komen en levert een middel om de kwaliteit van vernieuwingen te
toetsen.
De methodiek die in deze Haagse welstandsnota wordt gebruikt, gaat uit van een klantgerichte en klantvriendelijke benadering.
Gaat het om burgers die hun woning willen aanpassen, dan gaan de criteria zo duidelijk
mogelijk in op alle aspecten die bij zo’n advisering worden betrokken.
Enig abstractieniveau kan hierbij helaas niet worden vermeden. Het gaat immers niet om
bestemmingsplanvoorschriften, waarin met maten en percentages de mogelijkheden
kunnen worden omschreven. Bij de welstandsadvisering gaat het om verhoudingen en
passendheid, begrippen die niet eenvoudig in heel concreet geformuleerde criteria zijn te
vangen. Op zichzelf is dit geen bezwaar, omdat in de dagelijkse welstandspraktijk blijkt dat
de aanvragers zeer wel uit de voeten kunnen met deze begrippen.
Ook op een hoger schaalniveau, bij de grotere bouwplannen in de bestaande stedenbouwkundige omgeving, speelt de klantgerichtheid een grote rol. In dit geval zijn de aanvragers
meestal professionals die gewend zijn op een andere manier met de materie om te gaan.
Bij deze categorie bouwplannen wordt daarom meer vrijheid gelaten voor de creatieve
inbreng van de architect. Door de welstandsadvisering in kaders te vatten is er, binnen de

kenmerken van de bestaande omgeving, voldoende speelruimte om een levendige,
steeds veranderende stad mogelijk te maken. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente
voor elke situatie een keurslijf aanbindt.
De welstandstoets is vast onderdeel van de procedure, waarmee een bouwvergunning
wordt aangevraagd. De welstandscommissie krijgt plannen pas voorgelegd, als is vastgesteld dat zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoen aan de
stedenbouwkundige randvoorwaarden (in bijvoorbeeld een bestemmingsplan of stedenbouwkundige visie). De commissie beoordeelt in dat geval de architectonische uitwerking
van een voorstel, en of het voorstel past in de omgeving. In deze nota wordt nadrukkelijk
aangegeven met welke overwegingen of criteria de welstandstoets wordt uitgevoerd.

In de voor u liggende uitgave vindt u de volgende onderwerpen:
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De opzet en structuur van de nota, en haar onderdelen worden hierin toegelicht
NOTA·blad 2·04

Deel II Beoordelingskaders en criteria
Hierin worden achtereenvolgens de toetsingskaders en criteria gegeven
van Specifieke criteria en het Algemeen toetsingskader

Deel III
geeft ten slotte een aantal bijlagen die betrekking hebben op welstand in Den Haag
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Handleiding Welstandsnota

De welstandsnota geeft criteria voor alle bouwinitiatieven die bouwvergunningplichtig zijn.
Om recht te doen aan het schaalniveau van de verschillende initiatieven en het welstandsbeleid overzichtelijk te houden, zijn de criteria ingedeeld per soort bouwwerk.
Allereerst is er een scheiding aangebracht tussen bouwen in de bestaande gebouwde
omgeving en bouwen in een nieuw te ontwikkelen gebied. Dat nieuwe gebied kan buiten de
bestaande stad liggen (bijvoorbeeld een uitbreidingswijk) of een verandering zijn van een
bestaand stadsdeel (bijvoorbeeld de herontwikkeling van een bedrijventerrein tot woonbuurt).
Bouwen in de bestaande stad wordt getoetst aan het Beheerbeleid, bouwen in nieuwe
gebieden aan Ontwikkelingsbeleid.

Beheerbeleid
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De initiatieven in de bestaande stad verschillen van kleine veranderingen aan gevels tot het
herbouwen van (delen van) bouwblokken binnen de bestaande structuur.
Kleine en veel voorkomende bouwwerken krijgen in het onderdeel ‘Specifieke criteria’ per
soort bouwwerk toegespitste toetsingscriteria. Deze zijn ook nog eens zeer concreet; ze
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geven in de meeste gevallen precies aan, wanneer een plan voldoet aan redelijke eisen van
welstand.
Alle andere bouwwerken, de middelgrote bouwplannen en zaken die minder vaak voorkomen,
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worden getoetst met het ‘Algemeen toetsingskader’.

Specifieke criteria
Voor wijzigingen aan bestaande gevels is er het onderdeel ‘Het verzorgde gevelbeeld van
Den Haag’. De oorspronkelijke situatie en de architectuurstijlen bepalen de mogelijkheden bij
veranderingen. De criteria geven aan hoeveel ruimte er is ten opzichte van de oorspronkelijke
situatie.
Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag is uitgegeven in aparte deelnota’s die telkens een
cluster van wijken beschrijven en van criteria voorzien.
Bouwwerken rondom bestaande bebouwing, zoals aanbouwen, tuinschuren en dakkapellen,
worden apart behandeld in de ‘Objectgerichte criteria’. Per initiatief wordt een rij voorwaarden opgesomd, waaraan een plan welstandshalve moet voldoen.
In ‘Thematisch beleid’ wordt de behandeling van veel voorkomende, maar minder eenvoudige
bouwwerken uiteengezet. Er is beleid zowel voor het vormgeven van extra bouwlagen op
bestaande bebouwing, als voor het plaatsen van reclame-uitingen.

Algemeen toetsingskader
Alle bouwwerken in de bestaande stad die niet onder de Specifieke criteria vallen, worden
getoetst aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
De toets bestaat uit twee onderdelen. Het toetsen van de kwaliteit van het plan zelf en het
toetsen van het plan in relatie tot zijn omgeving. Voor de toets op plankwaliteit zijn er
‘Algemene architectuurcriteria’. Voor de toets op de inpassing worden de kenmerken van de
omgeving beschreven in tien verschillende ‘Karaktergebieden’. De karaktergebieden
bestrijken heel Den Haag en zijn ingedeeld op basis van de architectonische en stedenbouwkundige ontwikkeling en kenmerken van de stad.

Ontwikkelingsbeleid
DE

De toets van bouwplannen in een nieuwe omgeving kan in veel gevallen niet gebeuren aan
de hand van de bestaande karakteristiek. Bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in een
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voormalig weidegebied bijvoorbeeld is de toets aan de bestaande omgeving niet mogelijk.
Daarom kan het gemeentebestuur toetsingskaders formuleren die uitgaan van een nieuwe
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karakteristiek, een nieuwe sfeer voor de betreffende omgeving. Die toetsingskaders of
criteria worden vastgelegd in het ‘Ontwikkelingskader’; ze vloeien voort uit de stedenbouwkundige randvoorwaarden die aan een nieuwe ontwikkeling worden gesteld.
Ontwikkelingsbeleid is niet altijd noodzakelijk. Het is een middel dat de gemeente kan
gebruiken om bouwontwikkelingen te sturen of, om ten opzichte van het Beheerbeleid meer
ruimte te bieden. Omdat het Beheerbeleid uitgaat van het bestaande beeld van de stad kan
het nuttig zijn om bij vernieuwingen in de stad een toetsingskader te formuleren dat aansluit
op dat nieuwe beeld.
Bij de herontwikkeling van een bestaande woonwijk bijvoorbeeld kan de nieuwbouw worden
getoetst in relatie tot het oorspronkelijke beeld, maar er kan ook gekozen worden voor een
verandering in het bestaande beeld. In dat geval is wel een Ontwikkelingskader nodig.
Een Ontwikkelingskader is ook een praktisch middel om de ontwikkeling van een structuur in
de bestaande stad te toetsen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe
infrastructuur.
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Doel van de welstandsnota

De welstandsnota heeft als belangrijkste doel duidelijkheid te scheppen over de inhoud
van de welstandstoets. Daarmee wordt rechtszekerheid verschaft aan initiatiefnemers of
ontwerpers. Zij kunnen immers al bij het begin van een ontwikkeling of planvorming inzage
krijgen in de welstandseisen die aan een plan worden gesteld.
In de Haagse welstandsnota is ervoor gekozen in bepaalde gevallen concrete, specifieke
criteria op te stellen. Waar de nota meer ruimte laat - of waar dit noodzakelijk wordt geacht
voor een gezonde ontwikkeling van de stad - ligt het accent meer op het informeren over
de inhoud van de welstandstoets en op het afbakenen daarvan. Bij deze categorie, de
middelgrote en grote bouwplannen, is dit noodzakelijk om stedelijke vernieuwing niet te
belemmeren.
Kortom, de welstandsnota is niet alleen afgestemd op het hele scala aan bouwinitiatieven dat
aan een welstandstoets wordt onderworpen. De nota is ook bedoeld om de verschillende
doelgroepen in de stad goed te informeren.
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Doel

Gevolgen Woningwet 2003

Verantwoording
In artikel 12a lid 1 Woningwet 2003 ‘stelt de gemeenteraad een welstandsnota vast,
inhoudende beleidsregels, waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die burgemeester
en wethouders toepassen bij hun beoordeling:
A

of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop de aanvraag om
bouwvergunning betrekking heeft, in strijd zijn met redelijke eisen van welstand;

B

of het uiterlijk van een bouwwerk of standplaats, zowel op zichzelf als in verband met
de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in ernstige mate in strijd is met
redelijke eisen van welstand’.

De welstandsnota van Den Haag is op 12 februari 2004 vastgesteld door de gemeenteraad.
De nota treedt in werking per 28 mei 2004 en geldt voor het gehele grondgebied van de
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Het welstandstoezicht procedureel
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Het welstandstoezicht bestaat uit adviezen die de welstands- en monumentencommissie
uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders over aanvragen om bouwvergunning. De commissie houdt daartoe wekelijks openbare vergaderingen.
Onder de Woningwet van 2003 is deze vorm van welstandstoezicht echter niet meer vanzelfsprekend. Welstandsadvisering (met de juridische gevolgen als bedoeld in artikel 44
Woningwet) is formeel alleen nog mogelijk op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Deze nota bevat de kaders, waarbinnen het welstandstoezicht moet
plaatsvinden. Maar ook de criteria die zowel gebieden als objecten betreffen (de zogenaamde gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria).
De Woningwet regelt voorts uitdrukkelijk in welke gevallen een bouwaanvraag valt onder de
reguliere of de lichte vergunningplicht en wanneer er sprake is van vergunningsvrij bouwen.
In het laatste geval verbindt de wetgever daaraan de consequentie dat er ook geen
welstandsadvies is vereist. Reguliere bouwvergunningsaanvragen worden aan de welstandsen monumentencommissie voorgelegd. Voor lichte bouwvergunningsaanvragen bepaalt de
Woningwet dat burgemeester en wethouders een welstandsadvies geven. (In de praktijk zal
dit worden gedaan door een daarvoor aangewezen ambtenaar). Burgemeester en wethouders
kunnen er echter voor kiezen om zulke plannen niet ‘zelf’ te beoordelen, maar door de
welstands- en monumentencommissie te laten behandelen.

Gevolgen
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Wettelijke kaders
De Woningwet eist dan wel een welstandsnota, maar geeft niet precies aan hoe die er wat
betreft vorm en inhoud uit moet zien. Er wordt veel vrijheid gelaten, waarmee duidelijk is dat
welstandsbeleid toch primair een decentrale verantwoordelijkheid is. De wet biedt voorts
geen juridische basis voor welstandstoezicht op andere zaken dan bouwwerken.
De criteria moeten in de welstandsnota centraal staan, volgens de bedoeling van de wetgever. Dat kan als algemene criteria of - meer toegespitst - objectgerichte criteria.
Vooral de objectgerichte criteria moeten zo duidelijk mogelijk worden geformuleerd. Daarbij
geldt een beperking, zoals is opgenomen in artikel 12 lid 3 Woningwet. Dit artikel regelt de
relatie tussen het bestemmingsplan en de welstandsnota.
In het geval de welstandscriteria strijdig zijn met de bepalingen in een bestemmingsplan zijn
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de welstandscriteria niet van toepassing. Het is dus zaak dat bestemmingsplannen voor wat
betreft de stedenbouwkundige bebouwingsmogelijkheden een zo sluitend mogelijke regeling
bevatten.
In de nota zullen tussen de gebiedsgerichte kaders en bestemmingsplannen geen strijd-
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punten ontstaan, omdat de opzet uitgaat van algemene, gebiedsgerichte welstandscriteria.
Het welstandsregime volgt zo de vastgestelde stedenbouwkundige koers.
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Bij de objectgerichte criteria zal een strijdigheid als bedoeld in artikel 12 lid 3 Woningwet ook
niet snel optreden. Deze criteria richten zich namelijk, in aanvulling op de bebouwingsmogelijkheden in de bestemmingsplannen, op welstandsaspecten. Het gaat daarbij om de relatie
met het hoofdgebouw, de relatie met de verdiepingshoogte, afleesbaarheid en zaken als
materialisatie, detaillering, kleurstelling en verhoudingen.
Het criterium ‘behoud van doorzicht’ geldt in aanvulling op de bebouwingsmogelijkheden en
bebouwingspercentages in bestemmingsplannen.
De welstandsnota bevat geen ‘hardheidsclausule’. De nota geeft algemene beleidsregels, wat
bestuursrechtelijk (artikel 4.84 Algemene wet bestuursrecht) betekent dat burgemeester en
wethouders overeenkomstig deze beleidsregels dienen te handelen. Als deze toepassing
voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die door bijzondere omstandigheden onevenredig zijn ten opzichte van het doel dat de beleidsregel dient, dan kan daarvan
worden afgeweken.
Om de beleidsregels in de welstandsnota een juridische onderbouwing te geven, moet de
nota een formele inspraakprocedure doorlopen. In de maanden september en augustus 2003
is daarom een breed opgezet inspraaktraject gevolgd. Naast de gebruikelijke formele
publicaties is de concept-welstandsnota in een aantal redactionele artikelen toegelicht. Per

stadsdeel zijn inloopdagen georganiseerd. In de bijlage zijn de inspraakresultaten opgenomen
en per onderwerp becommentarieerd. In het raadsvoorstel is vervolgens aangegeven op
welke punten de inspraak heeft geleid tot aanpassingen van de nota.

Relatie welstandstoezicht met het vergunningstelsel
De wijziging van de Woningwet heeft naast de opdracht tot een doorzichtiger welstandstoezicht ook een vereenvoudigd vergunningstelsel ingevoerd. De ingewikkelde meldingsplicht is
komen te vervallen; deze groep bouwplannen is nu verdeeld over het vergunningsvrije
segment en de licht vergunningplichtige bouwwerken. De wetgever heeft de termijnen
verkort, waardoor het proces (de verschillende fasen die een plan moet doorlopen) meer
onder tijdsdruk is komen te staan.
Vergunningsvrij bouwen was - en is - welstandvrij. Voor de vergunningplichtige bouwplannen
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geldt onverkort dat zij moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. Als een bouwplan
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getoetst aan onder meer bestemmingsplan, bouwverordening en bouwbesluit en vervolgens
voorgelegd aan de welstands- en monumentencommissie. In de welstandsnota is voor elk
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soort bouwplan een beoordelingskader opgenomen in de vorm van Specifieke criteria of het
Algemene toetsingkader. De welstandscommissie dient haar oordeel te baseren op dit
toetsingskader, dat op voorhand voor elke aanvrager ter beschikking ligt.
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Voor de kleinere bouwwerken rond woningen is het systeem eenvoudig gehouden. Uit een
oogpunt van welstandsadvisering is geen onderscheid gemaakt tussen vergunningsvrije, licht
vergunningplichtige en regulier vergunningplichtige bouwwerken, omdat de kleine verschillen
die een aanvraag net in de ene of de andere categorie doen belanden voor de architectonische opgave geen verschil maken. Voor vergunningsvrije bouwwerken geeft de nota dus wel
criteria die kunnen worden gebruikt bij het ontwerp.

De status van het welstandsadvies
Ook in de gewijzigde Woningwet is het ‘in strijd zijn met redelijke eisen van welstand’
gehandhaafd als weigeringsgrond voor een bouwvergunning. Daarmee heeft het advies van
de commissie niet aan kracht ingeboet. Hoe (openbare vergadering) wordt geadviseerd en op
basis waarvan (welstandsnota) is in de Woningwet aangepast. In de welstandsnota legt de
gemeenteraad de richtlijnen vast voor de welstands- en monumentencommissie en tegelijk
voor de plannenmakers.
Onder de oude Woningwet kon het college van burgemeester en wethouders het advies van

de welstands- en monumentencommissie met een contrair advies passeren. In deze situatie is
op twee punten een wijziging en aanvulling gekomen. In artikel 44 lid 1d Woningwet is
bepaald, dat het college ondanks een negatief advies van de commissie niettemin een
vergunning kan verlenen. Door de juridische status van het advies dient dit echter steeds
gemotiveerd te gebeuren. Nieuw is het uitgangspunt dat dit niet meer hoeft te gebeuren op
basis van een contrair advies, maar dat dit kan op basis van andere zwaarwegende redenen.
Hiermee wordt ruimte gecreëerd tussen de commissie die adviseert en het college dat
beslist.
In de nieuwe Woningwet is er nadrukkelijk voor gekozen het welstandsbeleid in de vorm van
beleidsregels te gieten. Dit heeft een aantal voordelen. Door een set beleidsregels te kiezen,
wordt de gemeente niet verplicht een heel rigide welstandsbeleid te voeren. Beleidsregels
kennen immers interpretatiemogelijkheden en marges aan de onder én bovenkant. Als
hiervoor niet gekozen was, zou het welstandsbeleid in de vorm van voorschriften voor elke
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denkbare situatie een pasklare oplossing moeten bieden. Daarmee zouden de architectonische creativiteit en mogelijke ontwikkelingsrichtingen worden uitgesloten. Daarnaast is de
architectonische uitwerking van stedenbouwkundige opgaven geen optelsom.
´Welstand´ laat zich eenvoudigweg niet makkelijk vangen in concrete termen of getalsmatige
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definities; het blijft een abstract onderwerp.
Onder titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht is in artikel 4.84 bepaald, dat ‘er overeen-
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komstig de beleidsregels dient te worden gehandeld, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen’.
In bijzondere gevallen kan het college dus – altijd gemotiveerd - afwijken van de in deze
beleidsregels vervatte kaders en criteria. Het college kan dat doen op voorstel van de
welstands- en monumentencommissie, waarbij de commissie zal moeten motiveren waarom
de afwijking bij een bouwplan gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld vanwege de kwalitatief hoge
architectonische uitwerking).

Relatie tussen stedenbouw en welstand
In Den Haag is nadrukkelijk een scheiding gemaakt tussen de rollen en bevoegdheden van
stedenbouw en welstand.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling verzorgt de ontwikkeling van stedenbouwkundige kaders.
Dat kan in de vorm van stedenbouwkundige programma’s van eisen, stedenbouwkundige
visies en/of plannen en in juridische kaders, zoals bestemmingsplannen. De welstandscommissie speelt geen andere rol in de ontwikkeling van de stedenbouwkundige vormgeving dan

dat zij over deze planontwikkeling wordt gehoord en daarop vanuit haar specifieke deskundigheid kan reageren.
Het welstandsbeleid brengt in deze taakverdeling geen verandering. De stedenbouwkundige
kaders, al dan niet met een juridische status, bepalen waar wat mag worden gebouwd. De
welstandsnota biedt het architectonische toetsingskader en bepaalt voor zover mogelijk, aan
welke criteria of kaders de uitwerking zal worden getoetst.
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Welstandsvrij

De Woningwet vermeldt in artikel 12 dat bouwwerken (...’het uiterlijk en de plaatsing van
een bouwwerk of standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan’...) niet in strijd mogen zijn met redelijke eisen van welstand.
Dit betekent dat alleen zaken die in de Woningwet bouwvergunningplichtig zijn, onder het
welstandstoezicht vallen.
Op die regel zijn vier uitzonderingen. Deze worden in het tweede lid van hetzelfde artikel
geregeld:

A
welstandsvrije gebieden: bouwwerken of standplaatsen die vallen in een gebied, waarvoor
door de gemeenteraad is besloten dat er geen redelijke eisen van welstand gelden (artikel 12
lid 2a Woningwet);
DE
WELSTANDS
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B
welstandsvrije bouwwerken: een categorie bouwwerken of standplaatsen, waarvoor de
gemeenteraad heeft besloten dat er geen redelijke eisen van welstand gelden (artikel 12 lid
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2b Woningwet);

C
Gevolgen

vergunningsvrij bouwen, als omschreven in artikel 43 Woningwet;

Woningwet 2003

D
bouwen met een tijdelijke bouwvergunning, als omschreven in artikel 45 lid 1 Woningwet.

bij A
De gemeenteraad kan welstandsvrije gebieden aanwijzen.
In deze gebieden vervalt de eis dat vergunningplichtige bouwwerken moeten voldoen aan
redelijke eisen van welstand. Dergelijke gebieden kunnen in de bestaande stad liggen, maar
kunnen ook onderdeel zijn van nieuwe stedenbouwkundige plannen.

bij C
Artikel 43 Woningwet regelt dat een aantal bouwwerken vergunningsvrij is.
Vergunningsvrij zijn bouwwerken die tot stand komen door een aanschrijving van burgemeester en wethouders, zaken die tot het gewone onderhoud behoren én zaken die als zodanig zijn omschreven in het Besluit vergunningsvrije bouwwerken en licht vergunningplichtige
bouwwerken.

Wat in de Woningwet niet vergunningplichtig is, hoeft niet te voldoen aan redelijke eisen van
welstand. Met andere woorden: is welstandsvrij.

bij D
In een tijdelijke bouwvergunning moet een termijn worden opgenomen, waarna de vergunning vervalt. Aan die tijdelijkheid stelt de Woningwet een maximum van vijf jaar.
In Den Haag is een bijzondere categorie bouwwerken, waarbij de tijdelijkheid tot drie weken
is beperkt. Dit is het geval bij reclame-uitingen (onderdeel van Thematisch beleid). Alleen als
een reclame-uiting voor drie weken wordt geplaatst, hoeft deze niet te voldoen aan redelijke
eisen van welstand.
Gelet op artikel 12 lid 2 Woningwet heeft de gemeenteraad besloten dat bouwwerken, die
onder de objectcriteria vallen en zich in gesloten binnengebieden bevinden, die niet onder
het rijksbeschermd stadsgezicht vallen, geen welstandstoezicht nodig hebben. Bouwwerken
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die hieraan voldoen en die bouwvergunningplichtig zijn, worden niet getoetst op welstand.
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Structuur en methodiek van de welstandsnota

Op de hierna volgende bladzijden is in schema’s de structuur van de welstandsnota
aangegeven. Daarop is te zien waar de verschillende bouwinitiatieven in de welstandsnota
zijn terug te vinden.

Beheerbeleid
Alle initiatieven in de bestaande gebouwde omgeving worden getoetst aan de hand van het
Beheerbeleid. Alle nieuwe gebieden, waar een nieuw stedelijk beeld moet ontstaan op basis
van een stedenbouwkundig plan, worden getoetst aan een nieuw te formuleren toetsingskader: het Ontwikkelingsbeleid.

Ontwikkelingsbeleid
DE
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Naast initiatieven in de bestaande stad zijn er ook stedenbouwkundige ontwikkelingen binnen of
buiten de stad mogelijk. Of er zijn visies op structurele ontwikkelingen, infrastructuur bijvoorbeeld. Uit beide kunnen bouwplannen voortvloeien. Bij deze groep plannen volgt de wel-
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standstoets niet uit de bestaande omgeving, maar is het toetsingskader een uitwerking van
het stedenbouwkundig plan. In de welstandsnota wordt zo’n toetsingskader omschreven als
een Ontwikkelingskader. Dit vertaalt het nieuwe beeld in richtlijnen voor de uitwerking van

Struktuur en
methodiek

bouwplannen en de toetsing daarvan.
Een Ontwikkelingskader wordt opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Omdat
welstandscriteria of toetsingskaders alleen geldig zijn, als ze een formeel onderdeel van de
welstandsnota vormen, zullen de Ontwikkelingskaders na inspraak worden vastgesteld door
de gemeenteraad. Het raadsbesluit zal telkens worden toegevoegd aan de welstandsnota.

Structuur
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bijvoorbeeld. Uit beide kunnen bouwplannen voortvloeien.
Bij deze groep plannen volgt de welstandstoets niet uit de bestaande
omgeving, maar is het toetsingskader een uitwerking van het
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stedenbouwkundig plan. In de welstandsnota wordt zo’n toetsingskader

WELSTANDSNOTA

omschreven als een ‘ontwikkelingskader’. Dit vertaalt het nieuwe beeld
in richtlijnen voor de uitwerking van bouwplannen en de toetsing
daarvan.
Een ontwikkelingskader wordt opgenomen in het stedenbouwkundig
plan. Omdat welstandscriteria of toetsingskaders alleen geldig zijn, als
ze een formeel onderdeel van de welstandsnota vormen, zullen de
ontwikkelings-kaders na inspraak worden vastgesteld door de
gemeenteraad.
Het raadsbesluit zal telkens worden toegevoegd aan de welstandsnota.
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Regimes

Het Haagse Beheerbeleid kent twee verschillende manieren van welstandstoezicht.
Deze zogenaamde regimes zijn weergegeven in een kaart (zie kaartbeeld achterin):

Regulier
Dit is de stad, met uitzondering van de beschermde stadsgezichten;

Beschermde stadsgezichten
Dit zijn de stadsgezichten die na aanwijzing door het Rijk of door de gemeente worden
beschermd.
Een aparte vermelding en behandeling krijgen voorts de:

Groengebieden
DE
WELSTANDS
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De stad bezit een groot aantal groengebieden en ecologische structuren met een wijkoverstijgende waarde. De groene karakteristiek van de stad moet bewaard blijven. De groengebieden zijn aangegeven in het Groenbeleidsplan 1996-2000 en de Beleidsvisie Stedelijke
Ecologische Verbindingszones (1999).
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De status van een gebied heeft gevolgen voor de mogelijkheden van een bouwplan. In de
welstandsnota worden per onderdeel de gevolgen van de regimes voor het welstandstoezicht
Regimes

aangegeven. Hieronder volgt een toelichting op de uitgangspunten van de verschillende
gebieden.

Regulier (uitgezonderd de beschermde stadsgezichten)
Als er in de reguliere gebieden door bouwinitiatieven wijzigingen optreden, is daarbij het uitgangspunt dat de afzonderlijke stadsdelen een onderscheidende sfeer blijven behouden.
Een bouwplan moet daarnaast altijd met respect voor de bestaande omgeving en op een
overtuigende wijze worden ingevoegd. Het plan moet bovendien van zichzelf voldoende
kwaliteit hebben.
Een ontwerp zal rekening moeten houden met de dragers van het karakteristieke beeld van
de omgeving.
Een nieuw plan kan de kenmerken van die omgeving op een eigen manier interpreteren en
daarbij een eigen, onderscheidende kwaliteit zoeken. Dat betekent dat een ontwerp op
onderdelen in contrast kan zijn met de beeldkenmerken van het betreffende gebied. Het
ontwerp moet dan wel aantonen dat het plan zich desondanks voegt in de omgeving.
De dragers van het beeld worden benoemd en omschreven in de toetsingskaders en criteria.

Beschermde stadsgezichten
Een bouwplan in een zogenaamd beschermd stadsgezicht dient te leiden tot behoud of
versterking van de cultuurhistorische karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Een
ontwerp moet daarnaast van zichzelf voldoende kwaliteit hebben. In principe is het Algemene
Toetsingskader hét toetsingskader voor de beschermde stadsgezichten.
In de nota Bouwen en behouden in beschermde stadsgezichten is aangeduid dat binnen
bestaande beschermde stadsgezichten een nadere ordening wordt aangegeven. Een
onderscheid wordt gemaakt tussen hoogwaardige straatensembles (eerste orde), beeldondersteunende straatensembles (tweede orde) en afwijkende stedenbouwkundige structuren
(derde orde). In de betreffende bestemmingsplannen wordt deze ordening verwerkt. De
relatie met het welstandsbeleid is zodanig dat de bestemmingsplannen en de cultuurhistorische ordening die daarbinnen is aangegeven, regelen wat waar gebouwd mag worden. De
welstandsnota biedt de criteria en toetsingskaders, waaraan de invulling van deze steden-
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bouwkundige bepalingen wordt getoetst.
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In grote lijnen zegt de nota Bouwen en behouden in beschermde stadsgezichten dat in
hoogwaardige straatensembles, bij het wegvallen van een deel van de bebouwing, de nieuw-
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bouw in het gevelbeeld een kopie moet zijn van de oorspronkelijke situatie. In de straten van
de tweede orde dient een passende invulling te worden gemaakt in de sfeer en stijl van de
bestaande bebouwing.

EERSTE ORDE
Hoogwaardig straatensemble: oorspronkelijke uitvoering, detaillering en kwaliteit
In een eerste orde-straat bepalen de oorspronkelijke situatie, de vorm, de uitvoering en de
kwaliteit daarvan het kader, waarbinnen wordt beoordeeld. De welstandstoets gaat over de
mate van overeenkomst met de oorspronkelijke situatie. De welstands- en monumentencommissie toetst daarnaast de uitwerking van een bouwplan in relatie tot de bebouwing in de
omgeving.
De omgeving en de oorspronkelijke situatie zijn hiervoor het beoordelingskader (en niet de
kaders, zoals geformuleerd in het Algemeen toetsingskader van de welstandsnota).

TWEEDE ORDE
Beeldondersteunend straatensemble: vormkarakteristiek en kwaliteit van het beschermde
stadsgezicht.

Regimes

In tweede orde-straten is het behoud van de bestaande kwaliteit en vormkarakteristiek van
het beschermde stadsgezicht uitgangspunt. De welstands- en monumentencommissie moet
met dat uitgangspunt (kwaliteit en vorm) voor ogen, een voorstel op zijn eigen kwalitatieve
merites én op de relatie met de omgeving toetsen. De welstandsnota geeft in het Algemeen
toetsingskader hiervoor de bestaande kwaliteiten en vormkarakteristieken aan.

DERDE ORDE
Afwijkende stedenbouwkundige structuur: kwaliteitsniveau van het beschermde stadsgezicht.
Derde orde-straten wijken niet alleen in kwaliteit, maar vaak ook in structuur, architectuur
of typologie af van de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Nieuwe invullingen en
uitbreidingen zullen daarom worden getoetst op hun eigen kwaliteiten en op de relatie met
de omgeving, waarbij de kwaliteit van het beschermde stadsgezicht het referentiekader
DE
WELSTANDS

bepaalt. De welstandstoets gebeurt aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
Een bouwinitiatief zal aansluiting moeten zoeken bij de hierin geschetste karakteristieken.
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Groengebieden en ecologische structuren
Het welstandstoezicht in de groene gebieden van Den Haag is erop gericht het groene

Regimes

en de natuurlijke of cultuurhistorische waarden van het groen te behouden of te versterken.
De gebiedsindeling is gebaseerd op de nota’s Groenbeleidsplan (1996) en Ontwikkelingsvisie
Ecologische structuren en stapstenen (1999).
De randen van een hoogwaardig groengebied kunnen in principe in een ander regime vallen,
of aan andere criteria onderhevig zijn dan het groengebied zelf. Omdat het belangrijk is dat
de randen kwalitatief aansluiten op dergelijke groengebieden, zullen ze ook moeten voldoen
aan de criteria voor groengebieden.
Een kaart met de welstandsregimes is achter in deze conceptnota bijgevoegd.

Welstandsnota en stedelijk beleid

In het bouwplanproces komt welstand na stedenbouw. Dat betekent dat de stedenbouw, in
bestemmingsplannen of stedenbouwkundige plannen, bepaalt wat en waar in de stad
gebouwd mag worden. Functies, volumes en verkaveling zijn stedenbouwkundige aspecten.
De uitwerking van de opgave, de wijze waarop de architectuur de stedenbouwkundige
uitgangspunten verwerkt en de architectonische kwaliteit van de plannen zelf, zijn het onderwerp van het welstandstoezicht.
Het welstandstoezicht in de bestaande stedelijke omgeving is er in eerste instantie op gericht
om plannen goed in de omgeving te laten passen. Daarom gaan de toetsingskaders voor het
Beheerbeleid uit van het bestaande beeld. Grootschalige ontwikkelingen worden getoetst
aan de hand van een toegespitst Ontwikkelingskader, waaruit het nieuw te realiseren beeld
spreekt.
Omdat de welstandsnota bij ontwikkelingen binnen de bestaande stedelijke structuur uitgaat
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van het beeld van de omgeving, kan de indruk ontstaan dat de nota daarmee conserverend

WELSTANDS

kan werken. Dat is geenszins de bedoeling. Voor de analyse van de architectonische opgave
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is de omgeving een uitgangspunt. De inzet van de nota is dat er nooit zonder een goed
begrip van de omgevingskenmerken kan worden ontworpen.
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Het stedenbouwkundig aspect maakt echter geen onderdeel uit van het welstandstoezicht.
De welstandsnota doet daarom geen uitspraken over stedenbouwkundige kaders en kan dus
ook niet gebruikt worden als (behoudende) rem op ontwikkelingen in de stad.
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—Extra bouwlaag
NOTA blad 31·04

—Reclame
NOTA blad 40·04

Algemeen toetsingskader
NOTA blad 41·04

Algemene welstandscriteria
NOTA blad 44·04

Karaktergebieden
NOTA blad 46.04

Inleiding

Dit deel van de welstandsnota geeft de beoordelingskaders en toetsingscriteria weer
van het onderdeel Specifieke criteria en Algemeen welstandsbeleid.
Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag, met criteria voor wijzigingen aan gevels van
bestaande gebouwen, bestaat uit een serie deelnota’s die naast deze nota wordt uitgegeven. Ook het reclamebeleid is uitgegeven in een aparte nota. Formeel zijn beiden wel
onderdeel van de welstandsnota.
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Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag
NOTA blad 18·04

Objectcriteria
NOTA blad 20·04
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Aan- en uitbouwen NOTA blad 21·04
Bijgebouwen NOTA blad 22·04
Overkappingen NOTA blad 22·04
Dakkapellen NOTA blad 23·04
Erfscheidingen NOTA blad 23·04
Fietsenbergingen NOTA blad 24·04
Rolhekken, rolluiken en luiken NOTA blad 24·04
Schotelantennes NOTA blad 25·04
Kadebebouwing NOTA blad 25·04
Duiventillen NOTA blad 26·04
GSM antennes NOTA blad 26·04
Bebouwing op het strand NOTA blad 27·04
Zonnepanelen en -collectoren NOTA blad 28·04
Dakterrassen NOTA blad 28·04
Dakloggia's NOTA blad 29·04

Thematisch beleid
NOTA blad 30·04

— Extra bouwlaag
NOTA BLAD 31·04

— Reclame
NOTA blad 40·04

Specifieke criteria

Inleiding
Het doel van de welstandsnota is vooraf duidelijkheid te scheppen over de criteria,
waaraan een bouwplan wordt getoetst. Om dit zo concreet mogelijk te doen is er in de
Specifieke criteria voor verschillende bouwinitiatieven specifiek beleid geformuleerd. Dit
beleid is gericht op alle veel voorkomende bouwwerken.
Niet in elk geval is het echter mogelijk om heel concreet aan te geven waaraan een
bouwplan moet voldoen. Daarom geeft de welstandsnota ook een Algemeen toetsingskader, waarmee alle zaken kunnen worden beoordeeld die niet aan de orde komen in
de Specifieke criteria.

De Specifieke criteria bestaan uit:
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Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag
voor wijzigingen aan bestaande gevels (zoals kozijnvervanging of gevelonderhoud),

Objectcriteria
voor kleine bouwinitiatieven (zoals tuinbergingen en aanbouwen) en

kaders en criteria

Specifieke criteria

Thematisch beleid
voor veel voorkomende bouwinitiatieven met een complexere problematiek
(zoals extra bouwlagen of reclame-uitingen).

Telkens wordt eerst omschreven voor welke categorie initiatieven de criteria gelden.
Als een bouwinitiatief niet voorkomt in de behandelde categorieën, zal deze beoordeeld
worden aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag

Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag is uitgegeven in vijf mappen, waarin steeds
een cluster van wijken wordt behandeld. Hieronder wordt een inleiding gegeven op het
welstandsbeleid dat in deze mappen is beschreven.
Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag geeft criteria voor alle veranderingen aan gevels
van bestaande gebouwen. Aan de hand van een vaste lijst gevelonderdelen wordt het
gevelbeeld beschreven. Die lijst met gevelonderdelen of beeldaspecten is ook de basis
voor het geven van richtlijnen voor verandering of vervanging. Richtlijnen kunnen variëren
van het geven van bepalingen over te gebruiken materialen en vormen tot het bewust
vrij laten van veranderingen. De richtlijnen moeten in de praktijk waarborgen dat het gevelbeeld niet ingrijpend wordt aangetast. Den Haag wordt in Het verzorgde gevelbeeld
onderverdeeld in een aantal clusters van wijken, die zijn gebundeld op grond van ontstaansperiode en woninggrootte. Inhoudelijk zijn de clusters verdeeld in architectuurstijlen.
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Elk cluster beslaat een op zichzelf staand onderdeel van Het verzorgde gevelbeeld en is
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in een aparte map uitgegeven (met uitzondering van de clusters 1 en 3 die samen in één
map zijn gepubliceerd). De vaste indeling per cluster begint met een inleiding en een
geografische afbakening van het gebied. De voorkomende architectuurstijlen worden hierbij vermeld en geïllustreerd.
Van de wijken in de cluster volgt een beknopte omschrijving van de ontstaansgeschiedenis
en de stedenbouwkundige en architectonische kenmerken. Een kaart laat zien welke architectuurstijlen waar in de wijk voorkomen. Deze kaarten zijn indicatief voor de te volgen
richtlijnen.
De stijlen worden vervolgens nader omschreven, de beeldaspecten worden afzonderlijk
behandeld in woord en beeld, waarbij zowel de karakteristieke waarden als de mogelijkheden bij verandering of vervanging worden aangegeven.
Als conclusie worden in een schema de waarderingen en de richtlijnen aangegeven.
Aan het eind van elke map volgen enkele bijlagen, waarin nader in wordt gegaan op toevoegingen aan bestaande gebouwen, de rol van achtergevels in het gevelbeeld van de
stad en de juridische aspecten van Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag.

In Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag worden de volgende onderdelen van de gevel
behandeld:

— gevelmateriaal
— kozijnen, deuren en ramen
— ornamentiek
— muurafdekkingen
— lateien en onderdorpels
— erkers
— balkons
— hemelwaterafvoeren
— dakbedekking
— dakranden en goten
— ornamentiek in het dak
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— schoorstenen
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— dakkapellen
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— erfscheidingen
— portieken/lichttoetreding portieken
— veranda’s
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Objectcriteria

In de navolgende onderdelen worden welstandscriteria gegeven voor de volgende
bouwwerken:

1

aan- en uitbouwen

2

bijgebouwen

3

overkappingen

4

dakkapellen

5

erfscheidingen

6

fietsenberging in voortuinen

7

rolluiken

8

schotelantennes

9

kadebebouwing

10 duiventillen
11 GSM-antennes

DE

12 bebouwing op het strand

WELSTANDS

13 zonnepanelen of –collectoren
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14 dakterrassen
15 dakloggia’s
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Objecten die niet voorkomen in deze lijst, noch elders in de Specifieke criteria worden
behandeld, worden beoordeeld met het Algemeen toetsingskader.

Object criteria

Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen
1

Een aan- of uitbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
tegemoet komt aan de volgende criteria:
— de aan- of uitbouw is niet alleen in maat, maar ook in uitstraling en schaal kleiner dan
het hoofdgebouw;
— de aan- of uitbouw heeft een plat dak;
de vorm van het hoofdgebouw moet zichtbaar blijven;
— de aan- of uitbouw sluit in hoogte aan op de vloer van de eerste verdieping van het
hoofdgebouw;
— een eventueel aanwezig balkon aan het hoofdgebouw moet goed zichtbaar blijven.
De aan- of uitbouw mag hier niet voor komen te staan;
— de verhoudingen in de gevels en de gevelopeningen (ramen en deuren) zijn gelijk aan
de oorspronkelijke. Of ze zijn gelijk aan de uitvoering van het hoofdgebouw zoals die
na een verbouwing met een positief welstandsadvies is ontstaan;
DE
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— materialisatie, detaillering en kleurstelling zijn gelijk aan de oorspronkelijke. Of ze zijn
gelijk aan de uitvoering van het hoofdgebouw zoals die na een verbouwing met een
positief welstandsadvies is ontstaan;
— de aan- of uitbouw dient de structuur en karakteristiek van het gebied, bijvoorbeeld
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eventueel aanwezige zichtlijnen in een open verkaveling, te respecteren.

Objectcriteria

Aan- en

UITZONDERINGEN

uitbouwen

Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-

beschermd stadsgezicht liggen, is voor aan- en uitbouwen die onder de objectcriteria
vallen geen welstandstoets noodzakelijk.

Het maken van een serre bij een woning in een gesloten verkaveling
In afwijking van de hierboven vermelde criteria kan de achtergevel van een aan- of uitbouw
zonder gesloten delen worden uitgevoerd (mits dit niet strijdig is met andere bouwregelgeving). Het dak van een serre kan transparant worden uitgevoerd.

Het maken van een serre bij een woning in een gebied met een open
verkaveling In afwijking van de hierboven vermelde criteria kunnen alle gevels van de
aan- of uitbouw zonder gesloten delen worden uitgevoerd (mits dit niet strijdig is met
andere bouwregelgeving). Het dak van een serre kan transparant worden uitgevoerd.

Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen/uitzonderingen
1

Bedrijvengebieden

Een aan- of uitbouw voldoet aan redelijke eisen van welstand:

— als het van gelijke hoogte is als het aansluitende gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in materialisatie, detaillering, en kleurstelling aansluit bij het aansluitende
gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in dakvorm aansluit op het hoofdgebouw;
— een uitbreiding van of bij een hoofdgebouw in een bedrijfsgebied hoeft niet van een
lagere orde te zijn dan het hoofdgebouw.

Afwijken van de criteria
Een initiatief. dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

DE
WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

NOTA·blad 21·04
Deel 2

Objectcriteria

Aan- en
uitbouwen

Welstandscriteria voor bijgebouwen
2

Een bijgebouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— het bijgebouw is niet alleen in maat, maar ook in uitstraling en schaal kleiner dan het
hoofdgebouw;
— een eventueel aanwezig balkon aan het hoofdgebouw moet goed zichtbaar blijven.
Het bijgebouw mag hier niet voor komen te staan;
— materialisatie, detaillering en kleurstelling zijn ingetogen en niet storend bij het
hoofdgebouw;
— het bijgebouw dient de structuur en karakteristiek van het gebied, bijvoorbeeld
eventueel aanwezige zichtlijnen in een open verkaveling, te respecteren.
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Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-

beschermd stadsgezicht liggen, is voor bijgebouwen die onder de objectcriteria vallen
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Bijgebouwen

Bedrijvengebieden

Een bijgebouw voldoet aan redelijke eisen van welstand;

— als het van gelijke hoogte is als het aansluitende gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in materialisatie, detaillering, en kleurstelling aansluit bij het hoofdgebouw;
— als het in dakvorm aansluit op het hoofdgebouw;
— een bijgebouw bij een hoofdgebouw in een bedrijfsgebied hoeft niet van een lagere
orde te zijn dan het hoofdgebouw.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria zal, als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader

Algemene criteria voor overkappingen
3

Een overkapping voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— het initiatief betreft een aanbouw of een bijgebouw in de vorm van een overkapping
(bijvoorbeeld een carport);
— de overkapping is minimaal aan drie zijden open;
— materialisatie, detaillering en kleurstelling zijn gelijk aan de oorspronkelijke. Of ze zijn
gelijk aan de uitvoering van het hoofdgebouw zoals die na een verbouwing met een
positief welstandsadvies is ontstaan;
— een overkapping dient de structuur en karakteristiek, bijvoorbeeld de zichtlijnen, van
het gebied te respecteren.
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Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-
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beschermd stadsgezicht liggen, is voor overkappingen die onder de objectcriteria vallen
geen welstandstoets noodzakelijk.
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Bedrijvengebieden

Een overkapping voldoet aan redelijke eisen van welstand:

— als het van gelijke hoogte is als het aansluitende gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in materialisatie, detaillering, en kleurstelling aansluit bij het aansluitende
gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in dakvorm aansluit op het hoofdgebouw;
— een overkapping in een bedrijfsgebied hoeft niet van een lagere orde te zijn dan het
hoofdgebouw.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

kaders en criteria

Overkappingen

Algemene criteria voor dakkapellen
4

Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— per perceel per dakvlak kan één dakkapel worden geplaatst;
— de dakkapel is in plaatsing, omvang en uitvoering gerelateerd aan de oorspronkelijke
architectuur van het pand. Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag geeft op dit punt
karakteristieken per architectuurstijl die gelden als toetsingscriteria.

UITZONDERINGEN

Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-

beschermd stadsgezicht vallen, is voor dakkapellen op het achterdakvlak die onder de
objectcriteria vallen geen welstandstoets noodzakelijk.
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Dakkapellen

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan
een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening. Deze
beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor erfscheidingen
5

Een schutting of erfscheiding voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als
deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
— de gebouwde schutting of erfscheiding is in uitvoering gerelateerd aan de kenmerken
van het gebied en van de architectuur van de hoofdbebouwing;
— Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag geeft karakteristieken per architectuurstijl die
gelden als toetsingscriteria.

UITZONDERINGEN

Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-

beschermd stadsgezicht liggen, is voor schuttingen en erfscheidingen die onder de objectcriteria vallen geen welstandstoets noodzakelijk.
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Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
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omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
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welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Erfscheidingen

Welstandscriteria voor fietsenbergingen in voortuinen
6

Een fietsenberging in de voortuin voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand
als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
— de fietsenberging is niet storend zichtbaar in het straatprofiel;
— de fietsenberging sluit in hoogte aan op de erfscheiding;
— de fietsenberging staat niet voor een gevelopening in het hoofdgebouw;
— de fietsenberging is in oppervlakte niet groter dan drie vierkante meter;
— de fietsenberging heeft een plat dak;
— de uitvoering van de fietsenberging is in hout, met een eenvoudige en ingetogen
detaillering en kleurstelling.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
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omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor rolhekken, luiken of rolluiken (niet zijnde een garagedeur)
7

Een rolhek, luik of rolluik voldoen in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
tegemoet komen aan de volgende criteria:
A Bij plaatsing aan een pand niet zijnde een woning of woongebouw:
— het hekwerk, luik of rolluik is minimaal voor vijfenzeventig procent (75%) open of
voorzien van glasheldere doorkijkopeningen. Als het hekwerk, luik of rolluik wordt
geplaatst aan de binnenzijde van een pand geldt een minimale openheid van
vijfenzestig procent (65%).
— plaatsing van hekwerk, luik of rolluik en bijkomende constructie gebeurt aan de
binnenzijde van het pand, tenzij dit bouwtechnisch onmogelijk is. In dat geval zijn
hekwerk, luik of rolluik en de constructie uitgevoerd en geplaatst in relatie tot de
gevelindeling en architectuur van het gebouw.
B

Bij plaatsing aan een woning of woongebouw:
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De plaatsing van een hekwerk, luik of rolluik met bijkomende constructie aan de buitenzijde
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van een woning is mogelijk, als daarmee de plastiek van de gevel in stand blijft.
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Rolhekken/luiken

Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor schotelantennes
8

De plaatsing van een schotelantenne voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als de antenne niet storend zichtbaar is aan de straatzijde van het gebouw, waarbij
de volgende toetsingscriteria worden aangehouden:
— de schotelantenne geplaatst is achter de voorgevel van het gebouw of;
— de schotelantenne is geplaatst achter de balustrade van een balkon;
— de schotelantenne is op een zorgvuldige wijze ingepast in de gevelindeling en
architectuur van het gebouw.
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Schotelantennes

Welstandscriteria voor kadebebouwing
9

Kadebebouwing bij woonboten of woonarken voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als de uitvoering en plaatsing tegemoet komt aan de volgende uitgangspunten:
— kadebebouwing en erfscheiding bij een woonboot of woonark worden zoveel mogelijk
getoetst op de eenheid in het beeld van de bebouwing langs de kade.
Dit houdt in:
-

Een rechthoekige bouwmassa met de noklijn evenwijdig aan de kade.

-

Bruine kleurstelling.

-

Uitvoering in hout.

-

Geen raam- en/of deuropeningen aan de straatzijde.

-

Uniforme dakbedekking in de vorm van bitumineuze materialen.

— kadebebouwing en erfscheidingen bij een woonboot of woonark moeten ingetogen
worden gematerialiseerd.

Afwijken van de criteria
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Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
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omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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Kadebebouwing

Welstandscriteria voor duiventillen
10

Een duiventil voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— plaatsing van de duiventil is zodanig dat zij niet storend is in de stedelijke omgeving;
— plaatsing van de duiventil zoveel mogelijk naar achteren op het dakvlak en evenwijdig
aan de achtergevelrooilijn;
— de duiventil is uitgevoerd in hout en geschilderd in een grijze kleurstelling.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening. Deze
beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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Duiventillen

Welstandscriteria voor GSM-antennes
11

De welstandscommissie beoordeelt GSM-antennes op drie aspecten:
A
De stedenbouwkundige component: zowel voor plaatsing van GSM-antennes op
gebouwen als in de openbare ruimte geldt dat deze niet storend mogen zijn in de stedenbouwkundige omgeving. Vooral het silhouet van de antennes kan zich zeer storend
manifesteren.
Gemeentelijke- en rijksbeschermde monumenten dienen van GSM-antennes verschoond te
blijven. Deze panden zijn op cultuurhistorische gronden aangewezen en verdragen slecht
wezensvreemde toevoegingen. Bovendien is er geen noodzaak om bij uitstek deze, over de
stad verspreide groep panden te benutten voor deze bouwkundige toevoeging.
Beschermde stadsgezichten zijn gebieden die omwille van hun schoonheid en/of ensemblewaarde een speciale status en bescherming genieten. Door deze bescherming zal ook de
welstandstoets zwaarder zijn.
DE

B
De architectonische component: de GSM-antenne mag niet storend zijn voor de architec-
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tuur van het gebouw. Het gebouw moet de toevoeging kunnen verdragen.
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C
De verschijningsvorm: de antenne moet voldoen aan redelijke eisen van welstand.
De huidige utilitaire ontwerpen voldoen in zichzelf niet aan dit criterium. De plaatsing van
architectonisch hoogwaardig vormgegeven antennes zal minder gauw leiden tot situaties
die storend zijn in de stedenbouwkundige omgeving of voor de architectuur.

GSM-antennes zijn slechts beperkt vergunningplichtig. Alleen in beschermde
stadsgezichten geldt altijd een lichte vergunningplicht.
Indien er sprake is van een vergunningsvrije antenne, dan geeft de gemeente nog de
volgende aanbevelingen mee:

— bij zichtlocaties (lange zichtlijnen) plaatsing zoveel mogelijk naar achteren en gecamoufleerd;
— als de antenne onontkoombaar opvallend in het zicht komt, onderzoek dan of plaatsing
in de openbare ruimte (een mast) mogelijk is. Let wel: een mast lager dan veertig
meter, gemeten vanaf de voet van de antenne, geldt als licht vergunningplichtig. Voor
een mast met een grotere hoogte geldt de reguliere vergunningplicht;
— houdt rekening met de architectuur van de bebouwing: plaatsing op weinig expressieve
architectuur is minder kwetsbaar dan op expressieve architectuur;

Beoordelings
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GSM-antennes

Welstandscriteria voor GSM-antennes
11

— een concentratie van antennes op één gebouw is beter dan spreiding. Groepering of
symmetrische plaatsing op het dak, indien technisch mogelijk, heeft daarbij de
voorkeur;
— zoek naast technisch ingegeven posities ook naar esthetische posities voor antennes, in
relatie tot de opbouw van gebouwen (symmetrie, positie ten opzichte van reeds aanwezige elementen);
— een wall-mounter heeft de voorkeur boven een losse antenne;
— voer bekabeling door leidingkokers, trappenhuizen e.d;
— indien elementen op de gevel onvermijdelijk zijn, plaats deze dan in de kleur van de
gevel;
— indien hekwerken noodzakelijk zijn, maak deze dan wegklapbaar;
— de veelheid aan bijkomende elementen (B.T.S.-kasten e.d.) plaatsen achter een scherm
(één element);
— plaatsing altijd als een element op het dak en zonder constructies op of om de
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GSM-antennes

dakrand;
— in principe zijn geen antennes op gemeentelijke of rijksmonumenten toegestaan;

Welstandscriteria voor bebouwing op het strand
12

De ruimtelijke kwaliteit van de kuststrook en het strand komen aan de orde in de nota
Masterplan Scheveningen-Kuststrook (2001) en de Evaluatie Nota Strandbeleid 1997 (2000).
In beide nota’s wordt gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van de bebouwing
op het strand (strandpaviljoens). In het verlengde van het masterplan is één bestemmingsplan voor het hele strand uitgewerkt, waarin bebouwingsregels zijn opgenomen.
Ook op het strand is dus het bestemmingsplan het uitgangspunt voor de welstandsnota.
Daarnaast worden paviljoens getoetst aan de hand van de volgende criteria:
— een paviljoen heeft een eenduidige massaopbouw, is dus niet samengesteld uit
verschillende elementen;
— het paviljoen moet een zadeldak met een lichte hellingshoek hebben, dat niet is samengesteld uit verschillende onderdelen. Dat wil zeggen dat er één kap op het paviljoen
staat. Alleen bijgebouwen kunnen een afwijkende dakvorm hebben;
— een paviljoen moet opgetrokken zijn uit hout;
— de opzet en uitwerking ondersteunen de uitstraling van een tijdelijk bouwwerk;
— de terrasafscheiding sluit in uitwerking aan op het paviljoen.
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In het verlengde van onder andere de Evaluatienota (2000) zijn in het reclamebeleid (zie
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nota Reclame in het stadsbeeld van Den Haag) richtlijnen opgenomen voor de plaatsing
van reclame-uitingen aan gebouwen op het strand.

NOTA·blad 27·04
Deel 2
Beoordelings
kaders en criteria

Afwijken van de criteria

Bebouwing op
het strand

Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor zonnepanelen of zonnecollectoren
13

Een zonnepaneel of zonnecollector voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand
als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
— de installatie, behorende bij de collector of het paneel, is niet zichtbaar vanuit de
stedelijke omgeving;
— bij plaatsing op een plat dak: de collector of het paneel is zodanig geplaatst dat deze
niet storend zichtbaar is vanuit de stedelijke omgeving;
— bij plaatsing op een dakschild: de plaats van de collector of het paneel is voldoende
gerelateerd aan de gevelindeling van het gebouw. Of de plaats van de collector(en) of
het paneel (de panelen) is centraal in het dakvlak.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
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NOTA·blad 28·04
Deel 2
Beoordelings
kaders en criteria

Zonnepanelen/
zonnecollectoren

omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor dakterrassen
14

Een dakterras voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als het tegemoetkomt aan de volgende criteria:
— plaatsing van het dakterras en de afscherming daarvan zijn zodanig dat deze niet
storend zichtbaar zijn in de stedelijke omgeving;
— voor de toegang tot het dakterras wordt gebruik gemaakt van een uitstapluik dat niet
zichtbaar is vanuit de stedelijke omgeving

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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dakterrassen

Welstandscriteria voor dakloggia’s
15

Een dakloggia voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— de loggia is in uitvoering gerelateerd aan de oorspronkelijke kenmerken van de
architectuur van het pand. Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag geeft op deze
punten karakteristieken per architectuurstijl die gelden als toetsingscriteria. Omdat bij
verschillende architectuurstijlen de dakloggia van oorsprong niet voorkomt, betekent
plaatsing daar een te grote aantasting van de kenmerken van de architectuur en het
gevelbeeld.
In het geval dakloggia’s wel karakteristiek zijn voor een bepaalde stijl gelden de volgende
toetsingscriteria:
— per perceel per dakvlak kan één dakkapel of dakloggia worden geplaatst;
— de loggia is centraal geplaatst in het dakvlak, tenzij de indeling van de gevel - of al
eerder geplaatste dakloggia’s of dakkapellen op een ander perceel, in hetzelfde bouwDE
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blok of in een vergelijkbare situatie - aanleiding geeft tot een andere positie;
— de plaatsing van de loggia in het dakvlak dient zodanig te zijn dat er geen elementen
van de loggia buiten het vlak van het dak uitsteken (borstwering, hekwerken en
dergelijke).

NOTA·blad 29·04
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Afwijken van de criteria

Dakloggia’s

Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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Thematisch beleid

beleid

Thematisch beleid

Den Haag kent op een aantal vlakken Thematisch beleid. Dit zijn beleidsregels voor
bouwwerken met een complexe(re) problematiek. De uitvoering en inpassing van zulke
initiatieven zijn niet op een eenvoudige manier te beschrijven. Het welstandsbeleid voor
zulke initiatieven bestaat daarom uit toetsingskaders die speciaal op een type bouwwerken
zijn gericht.
Bij de vaststelling van de welstandsnota in 2004 zijn de volgende thema’s opgenomen:

Extra bouwlagen
Reclamevoering
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Thematisch beleid

THEMATISCH BELEID
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Extra
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bouwlaag

Inhoud

Inleiding
NOTA·blad 32·04

Keuzemodel
NOTA·blad 35 ·04

Wel of niet
NOTA·blad 33 ·04

STAP 1
Collectief of individueel

AANNAME CONCEPT

NOTA·blad 36 ·04
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Het concept
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KEUZE CONCEPT
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STAP 3

TOETSINGSCRITERIA

NOTA·blad 39 ·04

NOTA·blad 31·04
Deel 2

Extra
bouwlaag

Inleiding

Een bijzonder onderdeel van de welstandsnota is het toetsingskader voor extra bouwlagen.
Dit beleid sluit aan op een onwikkelingsvisie van de gemeente over een deel van de
bestaande stad. Dat beleid moet ruimte bieden voor uitbreiding van het bestaande woonoppervlak in de stad en de kwaliteit van die uitbreiding kunnen toetsen. Dakopbouwen
staan nooit opzichzelf, zij vormen altijd een onderdeel van de straatwand en zijn vaak één
van meer dakopbouwen die samen een ‘extra bouwlaag’ voor een bouwblok vormen.
Dakopbouwen zijn sterk verbonden met de architectuur van de bestaande bebouwing.
Daarom vormt het beleid niet alleen een toetsingskader, maar is het ook sturend in het
ontwerpproces.
De gemeente wil hiermee twee doelen bereiken. In de verschillende initiatieven op dit
gebied moet een eenduidigheid ontstaan, waardoor niet alleen de kwaliteit van de
afzonderlijke bouwplannen wordt gewaarborgd, maar ook een collectieve kwaliteit bij
grotere aantallen dakopbouwen ontstaat.
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Het beleid geeft aan welke keuze-stappen genomen moeten worden in het ontwerpproces
om tot het concept van een dakopbouw te komen. De relatie met de bestaande
architectuur is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

NOTA·blad 32·04
Deel 2

De welstandscommissie dient aan de hand van het stappenplan het ontwerp te analyseren
en te toetsen of in relatie tot de bestaande architectuur overtuigende keuzes gemaakt zijn.
Extra
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Het uiteindelijke ontwerp wordt aan de hand van een aantal architectonische criteria
getoetst op de kwaliteit in relatie tot architectuur van de onderbouw.
In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde de relatie tussen
stedenbouwkundige kaders en het welstandstoezicht, een toelichting op de drie mogelijke
concepten voor een dakopbouw die in het onderdeel ‘extra bouwlaag’ worden gebruikt,
het stappenplan waarin de keuze voor het concept wordt gemaakt en tenslotte de
toetsingscriteria voor het architectonisch ontwerp.
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Inleiding

Wel of niet een extra bouwlaag

Ook voor een extra bouwlaag geldt dat de keuze of deze wel of niet geplaatst mag
worden op een gebouw, bepaald wordt door stedenbouwkundige kaders, zoals het
bestemmingsplan. Daarnaast zijn er situaties waarin de architectuur door haar aard of
kwaliteit een extra bouwlaag niet mogelijk maakt. Te denken valt hierbij aan panden die
een schilddak hebben en daarmee in hun aard niet een verhoging toestaan. Hetzelfde geldt
voor architectuur die monumentale waarde heeft of onderdeel is van een monumentaal
ensemble van gebouwen en daarom niet een wijziging van deze orde toelaat.
De stedenbouwkundige toets valt buiten deze nota en zal altijd op voorhand moeten
gebeuren. De vraag of een extra bouwlaag vanuit de kenmerken van de architectuur niet
mogelijk is, wordt wel beantwoord door dit onderdeel van de welstandsnota.
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Collectief of individueel

Een dakopbouw kan een op zichzelf staand element vormen op een bouwblok, of een
onderdeel zijn of in de toekomst worden van een eenduidige extra bouwlaag op een heel
bouwblok. Bepalend voor de keuze tussen die twee mogelijkheden is de mate van eenheid
in het bouwblok. Als het gaat om een ensemble met een architectonische eenheid, zal de
extra bouwlaag op het blok uiteindelijk een gelijke mate van eenheid uit moeten stralen.
Dat betekent dat de verschillende opbouwen een gelijke vormgeving moeten hebben, dat
de eerste opbouw dus het voorbeeld is voor volgende initiatieven.
Het eindresultaat, in het geval dat op alle percelen een opbouw wordt gemaakt, zal een
collectieve, gelijkvormige, extra bouwlaag op het bouwblok zijn.
Een bouwblok met variatie in de architectuur vraagt daarentegen om variatie in de
extra bouwlaag. De mate van variatie zal in het, uiteindelijke, samenstel van dakopbouwen
overgenomen moeten worden.

DE
WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

NOTA·blad 33·04
Deel 2
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Het concept van een extra bouwlaag

Voor de opzet van een extra bouwlaag zijn drie hoofdvormen of concepten benoemd.
Het is mogelijk om A) in aanpassing met de bestaande architectuur te ontwerpen, om B)
daarmee in contrast te ontwerpen, of om C) een zogenaamde correctieve dakopbouw te
ontwerpen, een opbouw door een structurele aanpak een opwaardering betekent van de
bestaande architectuur.

A

AANPASSING

In het concept ‘aanpassing’ neemt de extra bouwlaag de kenmerken van de onderliggende
architectuur over. De voorgevel van de extra bouwlaag wordt opgetrokken uit de
bestaande gevel. Dit gebeurt in dezelfde vormentaal, hetzelfde materiaal en een gelijke
DE

detaillering.
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B

CONTRAST

NOTA·blad 34·04
Deel 2

Een contrasterende dakopbouw ligt terug ten opzichte van de voorgevel van het
bestaande gebouw. De vormentaal, materialisering en detaillering wijken af van de
Extra

bestaande architectuur.

bouwlaag

C

CORRECTIEF

De extra bouwlaag is onderdeel van een structurele aanpak van het onderliggende pand.
Nieuwe architectonische elementen vormen een verbinding tussen de extra bouwlaag en
de onderbouw, tesamen vormen het bestaande gebouw en de extra bouwlaag een nieuwe
eenheid met een hoogwaardiger uitstraling dan het oorspronkelijke gebouw.
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B

CONTRAST
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C

CORRECTIEF

Het keuzemodel

De bestaande architectuur is in twee stappen het uitgangspunt bij de keuze voor het
concept van de extra bouwlaag. Daarna wordt de uitwerking getoetst aan criteria voor
extra bouwlagen; en dat is stap 3.

Stap 1
AANNAME CONCEPT
Om een eerste keuze te maken, een soort aanname, wordt de bestaande architectuur
ingedeeld in één van vier architectuurgroepen, die elk in eerste instantie gekoppeld zijn
aan één mogelijk dakopbouwconcept.

Stap 2
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In een tweede keuzestap kan deze aanname bevestigd worden, of kan op basis van
specifieke kenmerken van de architectuur worden gekozen voor een ander concept.

NOTA·blad 35·04
Deel 2

Stap 3
Extra

TOETSINGSCRITERIA

bouwlaag

Na de keuze van het concept volgt de uitwerking tot bouwplan. Deze uitwerking wordt
getoetst aan de hand van criteria voor extra bouwlagen. De opbouw wordt getoetst in
relatie tot de bestaande architectuur.

STAP 1

AANNAME CONCEPT

De bestaande architectuur wordt geplaatst in één van vier groepen. Elke groep is
vervolgens gekoppeld aan een concept voor een dakopbouw. Eén van de vier keuzes is de
onmogelijkheid van een extra bouwlaag. Wanneer die onmogelijkheid blijkt, is de tweede
stap niet meer aan de orde.

1

Uitzonderlijke architectuur

Gebouwen die onderdeel zijn van een monumentaal ensemble of zelf geplaatst zijn op een
lijst van beschermde monumenten, laten het aanbrengen van een extra bouwlaag niet toe.
Dit geldt ook voor panden die een zogenaamd ‘af’ karakter hebben: panden die op zo’n
wijze zijn beëindigd dat het toevoegen van een extra bouwlaag niet mogelijk is, bijvoorbeeld een gebouw dat onderdeel is van een bouwblok met een schilddak als beëindiging.
Voor architectuur die binnen deze groep valt is het plaatsen van een dakopbouw of extra
bouwlaag niet mogelijk.
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2

De groep expressieve architectuur
NOTA·blad 35·04
Deel 2

Architectuur waarin veel sprekende elementen het beeld bepalen. Dit kan naar voren
komen in een sterke plastiek in de gevel of in de aanwezigheid van een rijke ornamentering
of materialisering. Door het expressieve karakter van de architectuur is er een sterke eenheid in het totaalbeeld van het gebouw.
In eerste instantie wordt voor architectuur die binnen deze groep valt, gekozen voor een
opbouw die zich aanpast aan de bestaande architectuur.

3

De groep weinig expressieve architectuur

Architectuur waarin de gevel vlak is, of vrij vlak, en waarin een terughoudende vormentaal,
materialisering en detaillering zijn gebruikt.
In eerste instantie wordt voor architectuur die binnen deze groep valt, gekozen voor een
opbouw die contrasteert met de bestaande architectuur.

4

De groep niet expressieve architectuur

Architectuur die door een zeer sobere uitwerking, of door verstorende aanpassingen,
gerenoveerd of opgewaardeerd zou kunnen worden. De architectuur heeft zeer weinig
uitstraling. Voorbeelden zijn reeds eerder gerenoveerde bouwblokken, waarbij de renovatie
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STAP 1

AANNAME CONCEPT

alle oorspronkelijke kenmerken verloren heeft laten gaan, of waarbij niet meer een goede
samenhang bestaat tussen oorspronkelijke kenmerken of vormentaal en nieuwe kenmerken.
Bij deze architectuur dient overwogen te worden of, indien een initiatief voor een extra
bouwlaag aan de orde is, een nieuw beeld voor het hele gebouw niet noodzakelijk is om de
verandering met een extra bouwlaag mogelijk te maken.
In eerste instantie wordt voor architectuur die binnen deze groep valt, gekozen voor een
opbouw die correctief is ten opzichte van de bestaande architectuur.

DE
WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

NOTA·blad 36·04
Deel 2

Extra
bouwlaag

STAP 1

1

AANNAME CONCEPT

UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR
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2

EXPRESSIEVE ARCHITECTUUR

NOTA·blad 36·04
Deel 2
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3

WEINIG EXPRESSIEVE ARCHITECTUUR

4

NIET EXPRESSIEVE ARCHITECTUUR

STAP 2

Keuze concept

Op basis van de keuze die volgde uit stap 1 wordt bekeken of de bestaande architectuur
van het gebouw in afzonderlijke kenmerken aanleiding geeft om tot een ander soort
opbouw te komen. Omdat elke situatie unieke kenmerken heeft, wordt onder stap 2 alleen
een kader gegeven voor de te volgend analyse van de situatie. Alleen aan de hand van de
werkelijke situatie kan de uiteindelijke keuze worden gemaakt. Alle beelden werken in dit
onderdeel als voorbeeld.
In deze keuzestap worden vier architectonische elementen aangevoerd op basis waarvan
het merendeel van de daadwerkelijke bouwplannen kan worden geanalyseerd en ingedeeld
in een uiteindelijk concept voor een extra bouwlaag. In de praktijk kan het echter voorkomen dat op basis van een niet hier genoemd kenmerk van de bestaande architectuur
toch een andere aanpak wordt verkozen. Die argumentatie zal helder moeten worden
verwoordt bij de toelichting op het bouwplan of overduidelijk naar voren komen in het
planvoorstel.
De welstandscommissie heeft als taak om de argumentatie in deze keuzestap te beoordeDE

len in relatie tot de bestaande architectuur.

WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

Daklandschap
NOTA·blad 37·04
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Een eenduidig daklandschap zal geen aanleiding geven om van de keuze uit stap 1 af te
wijken. Waar een gevarieerd daklandschap is, kan dit wel het geval zijn. De aanwezigheid
Extra
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van verschillende vormen en volume’s boven de gootlijn of dakrand kan reden geven om
daarbij aan te sluiten. Zeker als ook de gevel van het bouwblok een gevarieerd beeld
heeft. Dat kan betekenen dat elementen in de gevel juist niet worden overgenomen (bij
expressieve architectuur) of dat gezocht wordt naar een aansluiting op kenmerken in het
daklandschap en er dus afgeweken wordt van de aanname uit stap 1 om een contrast in
architectuur te zoeken (bij minder expressieve architectuur).

Dakrand
Een dakrand kan in sommige gevallen zo bijzonder zijn dat deze niet aangetast zou moeten
worden. Omdat een contrasterende dakopbouw sowieso al los blijft van de bestaande
architectuur, heeft dit alleen invloed op de eerste stap als daar voor aanpassing werd
gekozen. In het geval van een bijzondere dakrand kan daarom gekozen worden voor een
terugliggende extra bouwlaag, die dan ook contrasteert met de architectuur om het
beeindigende effect van de dakrand niet aan te tasten.

STAP 2

Keuze concept

Aanwezige stijlkenmerken
Stijlkenmerken kunnen een uitgangspunt zijn bij het ontwerp van een extra bouwlaag.
Dat kan ook bij minder expressieve architectuur leiden tot voldoende argumenten om tot
‘aanpassing’ in het ontwerp te komen, in plaats van een contrast te zoeken met de
bestaande architectuur. De stijlkenmerken kunnen aanwezig zijn in de gevel van het bestaande gebouw, maar deze kunnen ook kenmerkend zijn voor de betreffende architectuurstijl in bredere zin en daarom geïntroduceerd worden in bijvoorbeeld het ontwerp van een
kapverdieping op een pand met een plat dak.

Differentiatie in bouwlaag
Een afwisseling in bouwhoogte kan vorm geven aan een bouwblok. Verhogingen op straathoeken of stedenbouwkundig belangrijke posities maken dat een bouwblok reageert op de
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omgeving. Het toepassen van een extra bouwlaag kan zulke accenten in de architectuur
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minder sterk maken of zelfs helemaal op laten gaan in de toegevoegde extra bouwlaag.
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In zo’n geval kan overwogen worden om de extra bouwlaag terugliggend, in contrast, vorm
te geven. Dan blijft het oorspronkelijke accent herkenbaar en daarmee de relatie met de
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omgeving.
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DAKRAND

STAP 2
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AANWEZIGE STIJLKENMERKEN
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DIFFERENTIATIE IN BOUWLAAG

Stap 3

Toetsingscriteria

Het definitieve ontwerp voor een extra bouwlaag wordt getoetst op de architectonische
kwaliteit. Omdat een extra bouwlaag nooit los kan worden gezien van de onderbouw, zijn
hiervoor criteria opgesteld, die de toets relateren aan de bestaande architectuur.
Aan de orde komen:
— schaal
— plastiek
— ritmiek
— open/dicht verhouding
— materiaal
— detaillering
— kleur
De schaal van de extra bouwlaag moet zodanig zijn dat de ordening in de opbouw van de
bestaande architectuur niet wordt verstoord.
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De plastiek van de onderbouw is een referentie voor de architectuur van de extra bouwlaag. In hoeverre deze wordt overgenomen is afhankelijk van het concept van de extra
bouwlaag. Een ontwerp in aanpassing zal eenzelfde mate van plastiek moeten tonen als de

NOTA·blad 39·04
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onderbouw. Een ontwerp in contrast kan op dit onderdeel afwijken.
De ritmiek van de bestaande architectuur moet zowel bij een ontwerp in aanpassing als bij
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een contrasterend ontwerp niet verstoord worden. Voor een ontwerp in aanpassing is de
onderbouw een uitgangspunt voor de ritmiek.
De open/ dicht verhoudingen zijn in relatie tot de bestaande architectuur. Hierbij wordt
ook gekeken naar de ordening in dit onderdeel van de bestaande architectuur. Een extra
bouwlaag moet een aanwezige ordening respecteren.
De materialisering van een ontwerp in aanpassing is in ieder geval in de voorgevel
gelijk aan die van de bestaande architectuur. Een ontwerp in contrast kan op dit punt juist
afwijken van de materialisering van de onderbouw.
De detaillering van de bestaande architectuur is het uitgangspunt voor de kwaliteit van de
detaillering van het ontwerp. Bij een ontwerp in aanpassing moet de wijze van detailleren
worden overgenomen. Een ontwerp in contrast kan afwijken van de wijze van detailleren.
De kleurstelling van een ontwerp in aanpassing is gelijk aan de kleurstelling van de
bestaande architectuur. Bij een ontwerp in contrast kan worden afgeweken van de bestaande architectuur. De kleurstelling dient wel in relatie tot de bestaande architectuur te leiden
tot een evenwichtig totaalbeeld.
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Inleiding

Het Algemeen toetsingskader bestaat uit twee onderdelen: de Algemene welstandscriteria
en de Kenmerken karaktergebieden.
Bij de welstandstoetsing van bouwplannen worden de Algemene welstandscriteria gebruikt
in relatie tot de kenmerken van de stedelijke en architectonische omgeving, zoals weergegeven in Kenmerken karaktergebieden.
Het Algemeen toetsingskader is bestemd voor de ontwikkeling en beoordeling van
bouwplannen binnen een bestaande stedelijke omgeving. Het geldt dus niet voor de
beoordeling van plannen die onderdeel zijn van een nieuw stedenbouwkundig kader.
Daarnaast zijn voor specifieke bouwinitiatieven (bijvoorbeeld extra bouwlagen op bestaande bebouwing), veranderingen aan gevels en kleine bouwwerken op erven (tuinschuurtjes,
erfscheidingen, enzovoorts) richtlijnen opgesteld in Specifieke criteria en Het verzorgde
gevelbeeld van Den Haag.
Het onderdeel Algemene welstandscriteria is algemeen geldend en kan ook in andere
DE

situaties worden toegepast.
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De welstandsnota verdiept zich in het architectonische aspect van ontwikkelingen in de
stad. Omdat welstandstoezicht in de bestaande stedelijke omgeving er in eerste instantie
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Inleiding

op is gericht om plannen goed in de omgeving te laten passen, gaan de toetsingskaders
voor het beheerbeleid uit van het bestaande beeld.
De nota gaat daarbij niet in op de stedenbouwkundige aspecten van het bouwinitiatief.
Op dat vlak is het ruimtelijke ordeningsbeleid, zoals neergelegd in bestemmingsplannen of
stedenbouwkundige plannen en visies, bepalend voor de kaders.
Omdat de welstandsnota bij ontwikkelingen binnen de bestaande stedelijke structuur
uitgaat van het beeld van de omgeving, kan de indruk ontstaan dat de nota daardoor
conserverend kan werken. Dat is geenszins de bedoeling. Voor de analyse van de architectonische opgave is de omgeving een uitgangspunt. De nota heeft als inzet dat er nooit
zonder een goed begrip van de omgevingskenmerken wordt ontworpen.
Het stedenbouwkundige aspect is niet onderdeel van het welstandstoezicht; de welstandsnota doet daarom geen uitspraken over stedenbouwkundige kaders en kan dus ook niet
gebruikt worden als (conserverende) rem op ontwikkelingen in de stad.

Opzet Algemeen toetsingskader

De gemeente neemt het standpunt in dat de bestaande stad het uitgangspunt moet zijn
voor een bouwopgave. Elk ontwerp zal zich dus rekenschap moeten geven van de omgeving. Daarentegen wil het kader geen beperking opleggen aan veranderingen in de stad, in
architectuurstijl of bijvoorbeeld in het volume van de bebouwing.
Het Algemeen toetsingskader gaat in op het beeld van de omgeving. Stedenbouwkundige
onderdelen van het ontwerp worden in het kader wel omschreven, maar deze zijn altijd
ondergeschikt aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Met andere woorden: de welstandsnota volgt na de stedenbouwkundige uitgangspunten
en kaders.
De welstandsnota geeft aan welke elementen in het beeld van de bestaande stad zij van
belang acht om als uitgangspunt mee te nemen in een nieuw ontwerp. Het gaat hierbij
zowel om de inpassing van het plan als om de architectonische uitwerking daarvan. Deze
elementen zijn geformuleerd in de Kenmerken karaktergebieden. De kenmerken vormen
het beoordelingskader, waarbinnen de Algemene welstandscriteria worden toegepast.
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De ontwerper dient de kenmerken van de omgeving mee te nemen in de analyse van de

NOTA VAN
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ontwerpopgave. Dat betekent dat in het ontwerp het kenmerk terugkomt, al dan niet als
interpretatie. De ontwerper (of het ontwerp) kan echter ook op een andere wijze omgaan
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met het kenmerk. Met deze systematiek kan de architect zelf te bepalen hoe dicht het ont-

Algemeen

werp blijft bij de geformuleerde beeldkarakteristiek van het gebied, in welke mate kenmer-

toetsingskaders

ken worden geïnterpreteerd. Of in hoeverre het ontwerp afwijkt van de karakteristiek door
op onderdelen te contrasteren met de beschreven kenmerken.
In het laatste geval trekt de ontwerper de verantwoordelijkheid naar zich toe om aan te
tonen dat een ontwerp, ondanks het interpreteren of contrasteren, toch past in zijn omgeving. Dit is een zware verantwoordelijkheid. Een afwijking van de geschetste kenmerken
kán immers leiden tot het niet overtuigend inpassen van een voorstel in zijn omgeving.
De ontwerper bepaalt zelf zijn vrijheid, waarbij geldt: ‘hoe meer vrijheid, hoe meer
verantwoordelijkheid’.
Daarnaast wordt een ontwerp getoetst aan de Algemene welstandscriteria. De architectonische kwaliteit van een ontwerp wordt aan de hand hiervan beoordeeld.
Bij bouwplannen in een beschermd stadsgezicht is het uitgangspunt dat een plan moet leiden
tot behoud of versterking van de cultuurhistorische karakteristiek van het beschermde
stadsgezicht. In de Kenmerken karaktergebieden wordt de cultuurhistorische karakteristiek
beschreven. Een uitgebreide toelichting op de welstandstoets in de beschermde stadsgezichten staat in Deel 1 onder Regimes (Nota blad 12)

Inleiding

Gebiedsdifferentiatie

De kenmerken van de stad vormen een kader voor bouwplanontwikkeling en de
welstandstoets. Omdat ze per gebied verschillen, is Den Haag verdeeld in vlekken die een
overeenkomstige stedenbouwkundige en architectonische karakteristiek hebben.
In Den Haag gaat het om de volgende gebieden:
— Historisch centrum
— Niet planmatige, negentiende eeuwse stadsuitbreidingen (ca 1850 - 1920)
— Planmatige, vroeg twintigste eeuwse stadsuitbreidingen (1920 - 1940)
— Wederopbouwgebieden
— Tweede helft twintigste eeuw (ca 1970 - 1990)
— Eind twintigste- begin éénentwintigste eeuw
— Vrije verkaveling
— Bedrijvengebieden
— Groengebieden
DE

— Bijzondere stedelijke gebieden
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Een kaart met de gebiedsindeling is achter in deze nota gevoegd.
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Algemene welstandscriteria

De Algemene welstandscriteria gaan in op de kwaliteit van architectuur. Hierbij is de
kwaliteit van een ontwerp zelf aan de orde, maar ook de relatie van het ontwerp met de
omgeving.

Architectonische kwaliteit als uitgangspunt van vormgeving
Ontwerpen is een proces, waarin verschillende aspecten leiden tot het definitieve ontwerp.
Als voorwaarde stelt de gemeente Den Haag dat elk aspect mede op grond van vormgeving
moet worden bestudeerd.
Dit geldt onder andere voor massa, positionering (in zichzelf en ten opzichte van de omgeving), vormgeving van het gebouw in zichzelf, en de uitwerking en detaillering.
De gemeente accepteert bijvoorbeeld nooit een materiaal alleen vanwege bouwfysische
aspecten, of een massa alleen vanwege programmatische eisen. Bij de welstandsbeoordeDE
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ling vraagt de gemeente Den Haag de welstands- en monumentencommissie onder andere
deze argumentatie te toetsen.

NOTA VAN
DEN HAAG

NOTA·blad 45·04
Deel 2

Typologie

Algemeen
toetsingskaders

Algemene

De vorm van een gebouw is gerelateerd aan de functie. De welstands- en monumentencommissie dient te toetsen of de functie van een bouwwerk herkenbaar is in de uitstraling.

welstandscriteria

Wat precies de typologie van een gebouw uitmaakt, wordt bepaald door de traditie van
het bouwen, culturele en maatschappelijke waarden, en de noodzakelijke constructie.
Bij gebouwen, die in typologie afwijken van hun gebouwde omgeving (bijvoorbeeld een
kerk of moskee), spelen de culturele en maatschappelijke waarden een belangrijker rol dan
de feitelijke omgeving.
Deze zaken zijn in meer of mindere mate aan interpretatie onderhevig. De bedoeling
van de welstandstoets is niet om de interpretatieruimte te beperken, maar wel om het
eindresultaat te toetsen op de herkenbaarheid van de uitgangspunten en gemaakte
keuzes. Voor sommige typologieën zijn overigens objectgerichte of sneltoetscriteria
opgenomen in de welstandsnota. Het gaat dan om vaker voorkomende, eenvoudige bouwwerken als carports of strandtenten.

Compositie
De compositie is de manier waarop alle verschillende onderdelen van architectuur
en stedenbouw zijn samengebracht in het ontwerp. De variabelen voor wat betreft de

inpassing van een gebouw in zijn omgeving zijn per karaktergebied beschreven en van
criteria voorzien. Als de gebiedsgerichte criteria niet van toepassing zijn, vormt de lijst van
variabelen zelf uitgangspunt bij de beoordeling.
Bij het samenbrengen en interpreteren van alle variabelen in het ontwerpproces, het
componeren, ligt het primaat bij de ontwerper. De welstands- en monumentencommissie
toetst het ontwerp met betrekking tot de compositie op eenduidigheid, structuur en logica
van het concept.

Detaillering
De uitvoering van een ontwerp, zowel in de bestekfase als op de bouw, bepaalt voor
een belangrijk deel de uiteindelijke kwaliteit van een initiatief. Voor de gemeente
Den Haag staat voorop dat uitwerking en detaillering helder, logisch en ondersteunend
aan het concept moeten zijn.
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Karaktergebieden
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Karaktergebieden

Het Algemene toetsingskader van de Haagse welstandsnota bestaat uit een aantal
Algemene welstandscriteria en een beschrijving van de kenmerken van de verschillende
zogenaamde ‘karaktergebieden’ die Den Haag heeft.
De Algemene welstandscriteria gaan in op de architectonische kwaliteit. De toets, de
discussie over het ontwerp en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen, gebeurt in het
kader van de omgevingskarakteristieken.
De beschrijving van de omgeving gebeurt aan de hand van een aantal voor iedereen
herkenbare karaktergebieden van Den Haag. Vaak is het beeld van een deel van de stad
een gevolg van de stedenbouwkundige en architectonische geschiedenis. Bepaalde
periodes kenden haar eigen vormen van stedenbouw en architectuur. Daarom is de indeling
van Den Haag in verschillende karaktergebieden voor een belangrijk deel gebaseerd op de
ontwikkeling van de stad. Ook zijn er vier karaktergebieden die door hun afwijkende
DE
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functie apart zijn beschreven: de bedrijvengebieden, de groengebieden, de gebieden met
een vrije verkaveling en de bijzondere stedelijke gebieden.
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Als inleiding op de beschrijving van de kenmerken van de karaktergebieden wordt steeds
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ingegaan op het gebied binnen de ontwikkeling van de stad. Daardoor wordt de achtergrond van de verschillende karaktergebieden duidelijk gemaakt.
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Historisch centrum
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Inpassing in stedenbouwkundige karakteristiek

Den Haag heeft drie gebieden die als historische kern

architectuur gelijk. De schaal van de bebouwing is, ook

Situering, onderlinge groepering gebouwen,

Kapvorm In deze gebieden komen veel verschillende

zijn ontstaan. De Binnenstad, het centrum van Loosdui-

door de relatief beperkte ruimte in de binnenstad, tot

stedelijke ruimtebeleving Panden staan in den regel in

kapvormen voor. Kappen zijn overwegend niet domi-

nen en Scheveningen-dorp. Deze gebieden hebben een

het einde van de negentiende eeuw gelijkmatig geble-

de rooilijn in volledig gesloten bouwblokken. Er zijn en-

nant in het gevelbeeld, vaak verscholen achter een

gemengde functie en combineren historische structuren

ven.

kele uitzonderingen, die echter in de huidige bouwprak-

kroonlijst. Wel aanwezig in het gevelbeeld zijn topge-

en gebouwen met een nog altijd voortdurende ontwik-

Gevelverfraaiingen zijn in het bijzonder onderhevig aan

tijk niet of nauwelijks aan de orde zullen zijn:

vels die nog op verschillende plekken te vinden zijn.

keling. Er zijn maar weinig gebouwen die nog hun oor-

heersende modes. In de gevels zijn daardoor de ver-

hofjeswoningen liggen niet met hun voorgevel aan de

Deze gevelbeëindiging is ook bij recentere architectuur

spronkelijke vorm hebben. Vaak zijn gevels vervangen in

schillende stijlen te zien die in de loop van de eeuwen

straat, wel met de vaak gesloten achtergevels.

soms toegepast

modernere stijlvormen, of zijn panden verdwenen en

zijn gebruikt. Uitingen van de Gotiek en Art Nouveau

Soms ligt bebouwing uit de rooilijn. In het verleden

vervangen.

tot en met hedendaagse architectuur bepalen het beeld

werd hiermee de status van een pand benadrukt. Dit

Ook in de structuur zijn er altijd veranderingen aan de

van de oude kernen.

middel is heel zelden, bijvoorbeeld bij het Paleis Noord-

orde geweest. Ondanks het feit dat de alleroudste rou-

De historische kernen worden ook gekenmerkt door

einde, toegepast.

tes nog gewoon bestaan (denk aan de Korte Poten,

een grote afwisseling aan functies. Het zijn niet, zoals

In het historische stratenpatroon zijn veel hiërarchische

Spuistraat en de kruising daarvan met de Wagenstraat

veel andere wijken, vooral woongebieden. Daarom zijn

verschillen aanwezig. Dat heeft gevolgen voor de vorm-

in de Binnenstad) zijn er ook oude en nieuwe verande-

er veel gebouwen die in beeld, vorm en massa duidelijk

geving van bijvoorbeeld de zijgevels. Soms zijn panden,

ringen. De Hofvijver bijvoorbeeld: het is onduidelijk hoe

afwijken van de omringende bebouwing. Dit zijn panden

bijvoorbeeld op de kruising Wagenstraat met de Spui-

die er in het jaar 1300 precies uitzag, maar zeker is dat

met bijzondere functies, zoals kerken, maar ook over-

straat, in beide richtingen gelijkwaardig. Ook komen on-

hij niet leek op wat we nu onder die omschrijving ken-

heidsgebouwen of winkelbedrijven.

gelijke kruisingen veel voor, waarbij de zijgevel van een

nen. Recentere ingrepen zijn de vernieuwing van het

In de recente geschiedenis is het karakteristieke beeld

lagere orde is dan de voorgevel.

Loosduinse centrum in de jaren zeventig van de twintig-

van de binnenstad veranderd door ontwikkelingen die

ste eeuw en de herstructureringen in de Binnenstad en

in schaal uitstijgen boven die van de geschakelde woon-

Ontsluiting Ontsluiting gebeurt pandsgewijs, met een

Scheveningen.

huizen. Vooral de Grote Marktstraat, de uitloper van het

voordeur aan de straat. Hierdoor staan gebouwen di-

De Grote Marktstraat, het doorgetrokken Spui en de

Spui en de daarvan in het verlengde liggende Hofweg

rect aan de straat en is de afstand tussen wonen of wer-

Kneuterdijk, en in Scheveningen de doorbraak voor de

laten een meer grofmazige stedenbouwkundige struc-

ken en de straat klein. Voor de afwisseling van

Jurriaan Kokstraat dienden de modernisering van de

tuur zien, waarin gebouwen met een grotere massa zijn

toegangen en raampartijen krijgen de gevels een fijn

nog grotendeels middeleeuwse structuur van deze ge-

gebouwd dan in het historische patroon. Recenter nog

schaalniveau en ritme. Een bijzondere categorie wonin-

bieden. Voor ons zijn dit zaken die onweerlegbaar on-

is de invulling van het Spuikwartier, waar in de tweede

gen in de binnenstad is het hofje. Hierbij zijn rond een

derdeel zijn van de historische kern, maar in feite zijn

helft van de twintigste eeuw op een nog groter schaal-

binnenplaats of aan een binnenstraat kleine woningen

het heel jonge veranderingen in het eeuwenoude weef-

niveau vrijstaande gebouwen zijn geplaatst. Omdat de

gegroepeerd.

sel. Belangrijk aan al deze veranderingen is dat ze niet

bebouwing in het Spuikwartier zeer afwijkt van de

alleen de stad leefbaar houden (zonder de doorbraken

schaal van de historische binnenstad wordt dit gebied

Oriëntatie gevelopeningen Gevelopeningen zijn ge-

zouden de gebieden voor auto's in het geheel niet be-

meegenomen in de gebiedskarakteristiek ‘Bijzondere

richt op de straat. In dit gebied komen zowel gesloten

reikbaar zijn), maar ook essentieel zijn voor het levend

stedelijke gebieden’.

zijgevels voor als panden die aan alle straatgevels een

houden van de stad.

gelijkwaardige vormgeving bezitten. De bestaande situ-

De centrumgebieden zijn tot het midden van de negen-

atie is meestal een gevolg van de historische ontwikke-

tiende eeuw op een organische wijze gegroeid. De ont-

ling van de stad.

wikkeling van de bouwtechniek leidde tot vernieuwing
in de architectuur, maar bleef beperkt tot het gevelontwerp. Daarbij bleef de globale opzet van gevels en
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Historisch centrum
De architectuur, bebouwing op zichzelf
Schaal Door de schaarse ruimte hebben panden de

Plastische verschijning en massacompositie Er is een

Opbouw, gevelbeëindiging en verdiepingshoogte De

door de traditionele materialisering. Baksteen met een

neiging zich in de hoogte te ontwikkelen. Bouwtechni-

grote variëteit in plastiek in de gevelwanden in dit ge-

overwegend historische karakteristiek van de architec-

gesneden voeg geeft een fijne textuur. Ornamenten en

sche beperkingen in het verleden zijn bepalend geweest

bied. Wel zijn er buurten of ensembles met een sterkere

tuur komt naar voren in de opbouw van gevels. Het ge-

een ambachtelijke verwerking van bouwmaterialen

voor de hoogte en de breedtematen van gebouwen. Tot

samenhang in plastiek. De plastiek in gevels kan dus

bruik van een klassieke opbouw met een of andere

onder steunen het verfijnde beeld.

in het begin van de twintigste eeuw is de maximale

wisselen, maar is altijd aanwezig. We zien vrij vlakke his-

vorm van plint en met een duidelijke beëindiging van

Ornamentiek Ornamentiek speelt een belangrijke rol in

hoogte vier bouwlagen. De overwegende kavelbreedte

torische gevels, met ondiepe neggen en een recht op-

het middendeel, bijvoorbeeld in de vorm van een kroon-

het oorspronkelijke beeld en weerspiegelt de verschil-

ligt tussen de vijf à zes meter, waarbij panden met een

gemetseld bakstenen vlak, maar ook expressievere

lijst of topgevel, is kenmerkend. De verdiepingshoogte

len in rijkdom van de buurten. Omdat grote delen van

andere typologie dan het woonhuis grotere breedtes

twintigste-eeuwse gevels.

varieert in het hele gebied sterk. Wel zijn er buurten of

de gebieden nog steeds uit historische architectuur be-

ensembles waarin de verdiepingshoogte onderling wei-

staan, is een zorgvuldige detaillering kenmerkend voor

nig verschilt.

de meeste gebouwen.

kennen. Ook het gebied rond het Voorhout heeft van
oorsprong grotere panden. Door het individueel opzoe-

Balkons of loggia's Balkons of loggia's komen in de

ken van grenzen en door verschillende soorten uitbrei-

binnenstad niet veel voor. De voorgevel is in principe

dingen aan bestaande bebouwing is er een grote

een eenduidig vlak in de rooilijn. In de oudere delen zijn

(A)symmetrie Symmetrie is niet per definitie een ken-

variëteit in maat en schaal van gebouwen ontstaan. In

wel met enige regelmaat balkons aangebracht, als on-

merk van de architectuur, maar is wel een veelgebruikt

de loop van de ontwikkeling van de binnenstad is de

derdeel van een aan de stenen gevel gehangen houten

middel in de gevelcompositie.

schaal van de bebouwing steeds toegenomen.

erker. Deze balkons zijn dikwijls versierd. In recentere
ontwikkelingen in de binnenstad, bijvoorbeeld in de

Materiaal De centrumgebieden worden gekenmerkt

Hoofdvorm en bouwmassa De hoofdvorm van gevels

jaren twintig van de twintigste eeuw, zijn ook loggia's of

door een traditioneel gebruik van materialen. Baksteen

van gebouwen is overwegend een staande rechthoek.

balkons te vinden.

voor gevels voert daarbij in het beeld de boventoon,
maar bij bijzondere gebouwen worden voor de gevel

Door de koppeling daarvan kunnen ook bredere maten
ontstaan, met een andere verhouding. Gebouwen zelf

Overgang publiek - privé / relatie interieur – exterieur

ook andere materialen gebruikt, zoals natuursteen, De

zijn in de historische binnenstad vaak dieper dan breed,

De scheiding tussen publiek en privé is van oorsprong

bakstenen gevel wordt ook wel gepleisterd. De kwali-

waardoor eenduidige rechthoekige volumes ontstaan.

duidelijk vormgegeven. De gevel staat eenduidig in de

teit van materialen en hun toepassing is hoog. Hoewel

Pas in de twintigste eeuw, in nieuwe stedenbouwkun-

rooilijn. Toch zijn gevels over het algemeen erg open,

ensembles van gebouwen voorkomen met een sterke

dige situaties, komen andere vormen van massaopbouw

met grote ramen, gevat in smalle penanten en lage

eenheid in het beeld - en dus ook in het materiaalge-

voor. Dan is er veel minder beperking in technische zin

borstweringen. Wel zijn panden vaak op een plint of een

bruik -, is er meestal juist sprake van verschillen in

en ontstaan schaalvergrotingen in stedenbouw en archi-

souterrain geplaatst, waardoor de afstand tussen het

steensoorten en kleuren. Die verschillen zijn wel altijd

tectuur.

wonen en de straat wordt vergroot. In delen van de ge-

klein; er is zelden sprake van materialen die sterk afwij-

bieden, waar winkelstraten de overhand hebben, is op

ken van de omgeving.

Ritme in gevelwanden of stedenbouwkundige situaties

de begane grond of op de eerste twee lagen een gro-

Door de pandsgewijze ontwikkeling van de historische

tere openheid aanwezig, hoewel ook hier in principe al-

Kleur Binnen ensembles kunnen kleurstellingen veel

delen van de binnenstad ontbreekt het vaak aan een

tijd een duidelijke scheiding is tussen binnen en buiten.

eenheid tonen. De gebieden als geheel laten een gevarieerd beeld zien. Wel is de kleurstelling van het gevel-

eenduidig ritme in gevelwanden. Wel is er door de beperkte bouwtechnische mogelijkheden en door stijlover-

Verhoudingen Van oorsprong worden de verhoudingen

materiaal overwegend in donkere, aardse tinten

eenkomsten vaak sprake van een zekere eenheid in de

van gevels in de binnenstad bepaald door de bouwwijze

gehouden. Dit wordt gecontrasteerd met het gebruik

verschillende panden. Dit komt ook omdat panden vaak

en de beperkte kavelmaat. Verticaliteit, zowel in de-

van licht pleisterwerk, natuursteen en witgeschilderd

een min of meer gelijke breedte hebben. De binnenstad

massa als in de gevelopeningen, is bepalend voor het

houtwerk.

kent ook ensembles waar een sterke regelmaat wel een

totale beeld van de architectuur die tot het begin van

drager is van het beeld.

de twintigste eeuw is gerealiseerd.

Textuur De textuur van gevels wordt vooral bepaald
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Inleiding

Inpassing in stedenbouwkundige karakteristiek

De eerste wijken buiten de singelomgrachting van de

verkeer te bepleiten. Met het invoegen van pleinen

Situering, onderlinge groepering gebouwen,

Ontsluiting Ontsluiting gebeurt pandsgewijs, met een

binnenstad, vanaf halverwege de negentiende eeuw,

wordt er ruimte gecreëerd in de lange, rechte verkave-

stedelijke ruimtebeleving Panden staan geschakeld

voordeur aan de straat, of met de Haagse portiek, waar-

werden gebouwd door de gemeente en door zoge-

lingen. Door de inwerkingtreding van de Woningwet in

naast elkaar in de rooilijn. De zo ontstane bouwblokken

bij de voordeur van de bovenwoningen bereikbaar is via

naamde 'eigenbouwers', particulieren die voor eigen

1901 verbetert de kwaliteit van woningbouw en

vullen een vooraf getekend stratenplan in, dat geba-

een gemeenschappelijk open trappenhuis. Gebouwen

rekening en risico bouwprojecten ontwikkelden. De

stedenbouw. Ook ontstaan naar aanleiding van de wet

seerd is op een herhaling van bouwblokken. De stede-

staan direct aan de straat en de afstand tussen wonen

omschrijving 'niet planmatige uitbreidingen' houdt

woningbouwcorporaties die in grote bouwstromen

lijke ruimte is het resultaat van de plaatsing van

of werken en de straat is klein. Door de afwisseling van

verband met het feit dat een samenhangend steden-

woningen voor de sociale huur bouwen; ze worden

bouwblokken, het is als het ware een restruimte. Een

voordeuren of portiekingangen en raampartijen krijgt

bouwkundig ontwerp voor deze uitbreidingen ontbrak.

door architecten ontworpen. De latere delen van dit

uitzondering hierop zijn de pleinen die zijn ontworpen

de gevel een fijn schaalniveau en ritme.

Toch heeft de overheid, met wisselend succes, invloed

gebied laten het begin van deze ontwikkeling zien:

om stedenbouwkundige hoogtepunten te maken. Ge-

kunnen uitoefenen op het stedenbouwkundige ont-

bouwblokken worden meer als een eenheid

bouwen zijn individueel vormgegeven, tezamen vormen

Oriëntatie gevelopeningen Panden zijn volledig ge-

werp voor deze gebieden. De eerste ontwikkelingen

ontworpen, binnen vooraf bepaalde stedenbouw-

ze een wand. In principe blijven de afzonderlijke panden

oriënteerd op de straat. Gevelopeningen zijn dan ook

zijn zelfs door de gemeente geïnitieerd. Het Willems-

kundige patronen.

drager van het beeld en herkenbaar in het geheel. Door

naar de straat gericht. Zijgevels hebben wel openingen,

park en het oorspronkelijke plan voor de Stationsbuurt

de eenduidige vormgeving kan, vooral in de soberder

maar deze zijn altijd van een lagere orde en zijn vaak al-

werden als samenhangende wijken ontworpen, in

gebieden en straten, het onderscheid tussen individuele

leen bestemd voor lichttoetreding. Een uitzondering

opdracht van het gemeentebestuur. Spoedig bleek de

panden minder sterk in het beeld aanwezig zijn dan de

hierop zijn markante stedenbouwkundige situaties,

daadkracht van de eigenbouwers (je kunt ze beschou-

gemeenschappelijke kenmerken. Er is een duidelijk ver-

waarbij wel een hoekaansluiting is opgelost en vormge-

wen als een vroege soort marktpartijen) sterker te zijn,

schil in status van de bebouwing langs belangrijke en

geven. Dan zijn de verschillende straatgevels van een

waardoor ontwikkelingen zich meer en meer op een

minder belangrijke straten. Pleinen vormen, naast hun

gelijke orde. De achtergevel is vaak transparant en in-

snelle productie en 'de vraag uit de markt' gingen rich-

stedenbouwkundige bijzonderheid, ook wat betreft ar-

formeel. De invulling is hier voor een groot deel met

ten dan op de kwaliteit van architectuur of steden-

chitectonische rijkdom de hoogtepunten in een gebied.

puien of schuiframen.

bouw. Deze periode eindigt in de jaren twintig van de

De aansluiting van hoeken wordt dikwijls niet in het ont-

twintigste eeuw, als de gemeentelijke overheid meer

werp opgelost. Het bouwblok aan de straat van een ho-

Kapvorm Kappen zijn meestal niet een onderdeel van

invloed krijgt op stadsontwerpen en de architectuur

gere orde loopt gewoon door tot op de hoek; het

de vormgegeven gevel, maar liggen daarachter en zijn

steeds meer als een gestandaardiseerde, algemene

bouwblok van de andere straat (lagere orde) sluit hier

terughoudend van uitstraling. Alleen kapellen in de kap

ontwerpopgave wordt beschouwd. Afgezien van de

eenvoudig op aan met een opening tussen de zijgevel

of lijsten in een mansardekap zijn met zorg, maar onaf-

eerste wél ontworpen wijken, wordt dit gebied geken-

van het laatste pand en de achtergevel van het hoek-

hankelijk van de gevel, ontworpen.

merkt door een verkaveling in lange rechte straten,

pand. In latere wijken (begin twintigste eeuw) - en bij

gebaseerd op de oorspronkelijke polderverkaveling.

pleinen of ontmoetingen van hoofdassen - wordt de

Veel van de architectuur vertoont een sterke eenheid

hoek wel ontworpen. Dan ontstaat een volledig geslo-

in het beeld door de snelle bouwtijd en de beperkte

ten bouwblok.

bouwtechnische mogelijkheden. De invloed van de particuliere bouw toont een duidelijk verschil in de architectonische kwaliteit van verschillende wijken,
variërend van sobere arbeiderswoningen tot rijk
geornamenteerde villa's.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw krijgt de
overheid meer macht. Stedenbouwkundigen oefenen
invloed uit door een betere doorstroming van het
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sieve massacompositie ook geen sprake is. Slechts in de

technisch beperkte beukmaat zorgen voor een relatief

Materiaal De toepassing van materialen is traditioneel.

later ontstane gebieden krijgt het gevelvlak een meer

smalle gevel. Kozijnen hebben een staand formaat en

Dat wil zeggen dat de gevel is opgetrokken uit bak-

Schaal De schaal van bebouwing is meestal die van het

uitgesproken rol. De plastiek in de gevel ontstaat vooral

ondersteunen daarmee de verticaliteit in de gevel. In

steen en dat daarin gaten zijn uitgespaard voor lichttoe-

individuele gebouw. Het komt voor dat één enkel groot

door de verdiepte kozijnen en ornamenten aan de

verschillende delen van dit gebied ontstaan in de straat-

treding en de ingang. De kozijnen zijn uitgevoerd in

gebouw wordt nagebootst met het ontwerp van een

gevel. De gevel zelf is, zeker in de vroege wijken, in zijn

wanden horizontale lijnen, door toepassing van orna-

hout en hebben een ranke maatverhouding. In de gevel

breed front, terwijl zich hierachter feitelijk verschillende

uitstraling plat en dun. Een uitzondering hierop vormen

mentiek en kroonlijsten. Deze lijnen zijn belangrijke

zijn elementen in pleister of natuursteen verwerkt. Ze

panden bevinden. Dit komt veel voor bij appartementen

de panden met meer woningen. Zij worden ontsloten

dragers van het gevelbeeld en zijn erg bepalend voor

accentueren gedeeltelijk de constructieve onderdelen

die worden ontsloten met een Haags portiek, een open

met een open gemeenschappelijk trappenhuis. De toe-

de karakteristiek van dergelijke buurten. De gaten in de

van de gevel, zoals spanningsbogen in het metselwerk

gemeenschappelijk trappenhuis. Het individuele pand

gang tot deze Haagse portieken zorgt voor een grote

gevel zijn fors in verhouding tot de gesloten vlakken.

boven een raam. Ook worden elementen zuiver voor

(echt of fictief) is echter altijd het thema van het ont-

plasticiteit, niet alleen door de opening zelf, maar ook

Hierdoor ontstaat een betrekkelijk open en weinig mas-

versiering aangebracht.

werp. Een pand bevindt zich in een rij aaneengescha-

door de verrijking met ornamenten rond de portiek. Rij-

sieve uitstraling van de bakstenen gevel.

kelde panden die van een min of meer gelijke orde zijn

kere panden laten een compositie zien van elementen

en tezamen de wand vormen. Door toepassing aan de

die aan de gevel worden toegevoegd en de plasticiteit

Opbouw, gevelbeëindiging en verdiepingshoogte De

verschillende, gedekte tinten wordt afgewisseld met

gevel van ornamenten met een fijne detaillering en een

vergroten, zoals torentjes, erkers en veranda's.

gevelopbouw is gebaseerd op de klassieke architectuur,

elementen in pleister of natuursteen. Houten kozijnen

De architectuur, bebouwing op zichzelf

kleine schaal, door kozijnen met een verfijnde profile-

Kleur De kleur van het gevelvlak is stenig. Baksteen in

met een plint (soms in natuursteen), een middenbouw

contrasteren in hun witte kleur met het bakstenen vlak

ring en door het relatief fijne metselwerk, met geknipte

Balkons of loggia's Balkons of loggia's zijn toevoegin-

en een beëindiging, bijvoorbeeld in de vorm van een

en bezorgen, met de elementen in pleister, helderheid

of gesneden voegen, ontstaat op het niveau van de in-

gen aan de vlakke gevel. Zij zijn de ornamenten aan het

kroonlijst. De verdiepingshoogte neemt naar boven toe

aan het beeld van de gevel. Op het donkere, gedekt ge-

dividuele gevel een kleine schaal die verfijning en zorg-

- in zichzelf eenvoudige - gevelvlak. Er komen op erkers

af.

kleurde vlak van de gevel springen de toegevoegde

vuldigheid in detaillering uitstraalt.

ook balkons voor, waarmee zij dan een eenheid vormen

lichte onderdelen er uit.

en waarvan ze een bekroning zijn. De toegevoegde ele-

(A)symmetrie De indeling van panden in een brede en

Hoofdvorm en bouwmassa De hoofdvorm van de gevel

menten aan de gevel zijn een onderdeel van de gevel-

een smalle beuk, het overwegende type in dit gebied,

Textuur De textuur van de gevel is fijn, maar wel

is een rechthoek die als scherm voor het pand lijkt te

compositie.

zorgt in principe voor een asymmetrie in de gevel. Toch

scherp getekend. Ornamentiek, profilering, metsel- en

zijn geplaatst. Daarachter is een rechthoekig volume dat

wordt de gevelcompositie vaak symmetrisch opgezet,

voegwerk zijn op een gedetailleerd schaalniveau uitge-

gewoonlijk diep en relatief smal is. Het pand heeft vaak

Overgang publiek - privé / relatie interieur – exterieur

waarbij de verhouding tussen het gang- / trappenhuis-

werkt. Het samenstel van deze elementen geeft op een

een tweedeling tussen een brede beuk (de verblijfsruim-

De voorgevel staat als een scherm tussen de openbare

gedeelte en de verblijfsruimten (één staat tot twee)

groter schaalniveau een vrij vlakke gevel, maar met een

ten) en een smalle beuk (verkeersruimten), die aflees-

ruimte en het interieur. Dit scherm is dun; het is een di-

wordt omgezet naar een gevel met drie gelijkwaardige

duidelijke textuur.

baar is in de voorgevel.

recte, harde overgang tussen beide gebieden. De voor-

delen, of met een prominentere middenas. Zo'n symme-

gevel is een afspiegeling van de structuur van het

trieas kan een beëindiging krijgen in een geveldeel dat

Ornamentiek Ornamentiek speelt een belangrijke rol in

Ritme in gevelwanden of stedenbouwkundige situaties

gebouw, waardoor een relatie tussen binnen en buiten

door de kroonlijst heen breekt. In wijken van rond de

het beeld van dit gebied. In rijke én soberder panden

Door de schakeling van individuele panden met een

in de vormgeving van de gevel wordt gelegd. Bij gesta-

eeuwwisseling en het begin van de twintigste eeuw

bepaalt het vaak de essentie van de betreffende archi-

eigen voordeur aan de straat en door de bouwtechni-

pelde woningen is het portiek een overgangsgebied

komt soms de asymmetrische plattegrond wel tot uiting

tectuurstijl. Toegevoegde elementen grijpen terug op

sche beperkingen aan de breedtemaat van woningen en

tussen private en openbare ruimte. In dit gebied zijn en-

in het gevelbeeld. De brede beuk krijgt bijvoorbeeld

de klassieke architectuur, direct of indirect, of zijn geïn-

gaten in de gevel, ontstaat een fijn ritme van deuren en

kele winkelstraten, waar de relatie tussen straat en win-

een accent in de vorm van een erker. Ook gebeurt het

spireerd door de natuur. Vaak duiden ornamenten, uit-

ramen. Op een hoger schaalniveau ontstaat een ritme

kelruimte erg direct is. Ondanks de openheid is ook hier

wel dat, door panden te spiegelen, een symmetrische

gevoerd in natuursteen of pleister, op constructieve

van geschakelde panden of een herhaling van portie-

sprake van een duidelijke begrenzing van het interieur

opbouw over twee panden ontstaat. In andere gevallen

elementen in de gevel. Ornamentiek zorgt voor een fijn

ken. Beiden zijn niet volledig regelmatig, omdat er per

in de vorm van een borstwering.

suggereert een soort schijngevel voor verschillende

schaalniveau, en daarmee een uitstraling van rijkdom en

panden één groot gebouw, waarbij vaak een symmetri-

zorgvuldigheid die karakteristiek is voor deze buurten.

individueel pand verschillen in maatvoering optreden.
Verhoudingen De verhoudingen in de gevelcompositie
Plastische verschijning en massacompositie In het ge-

zijn overwegend verticaal. Dit heeft twee, praktische,

velvlak is relatief weinig plastiek, terwijl van een expres-

achtergronden. De oriëntatie op de straat en de bouw-

sche compositie wordt aangehouden.
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Inleiding

Inpassing in stedenbouwkundige karakteristiek

De wijken die zijn ontstaan aan het begin van de

kneden van de massa als het ware, ontstaan expres-

Situering, onderlinge groepering gebouwen,

Ontsluiting Doordat de ontsluiting gebeurt per woning

twintigste eeuw, laten een opleving zien van architec-

sieve vormen in het bouwblok. En zo modelleert de

stedelijke ruimtebeleving Belangrijk voor de vorm-

of per portiek, is er een grote hoeveelheid ingangen in

tonische en stedenbouwkundige vormgeving. Voor het

architectuur de straten en pleinen van een wijk.

geving en plasticiteit is dat niet het individuele pand

de straatgevel. Deze werken mee in de ritmiek en

eerst na de negentiende eeuw kende de architectuur

onderwerp van vormgeving is, maar het hele bouwblok.

bepalen het klimaat op straat: er wordt aan de straat

nieuwe stijlvormen. In het verlengde van de ideeën van

Dat wil zeggen dat het bouwblok als één element is

gewoond.

architect en stedenbouwer Berlage, en moderne

vormgegeven en dat het naar de openbare ruimte

stromingen in de kunst en architectuur uit de eerste

alzijdig is. De architectuur is daarmee ook sterk

twintig jaar van de twintigste eeuw, werd architectuur

gebruikt als middel om de stedelijke ruimte vorm te

de openbare ruimte. Vooral bij hoofdstraten en pleinen

moderner en functioneler. Stedenbouw werd voor het

geven. De op deze manier 'geknede' bebouwing is

is dit principe sterk uitgewerkt. Hier zijn hoeken

eerst een serieus vak. In de wijken is dat te zien aan de

hiërarchisch opgebouwd: hoofd- en zijstraten onder-

ontworpen en komen geen zijgevels voor. Straten van

sobere architectuur die in die dagen zeer modern

scheiden zich duidelijk; hoogtepunten liggen aan

een lagere orde liggen vaak in een bouwblok en snijden

oogde door de blokkige volumes en het gebruik van

pleinen en worden extra vormgegeven. Aan hoofd-

door de straatwand van de hoofdroute heen, zonder

strak metselwerk, afgewisseld met betonnen elemen-

wegen en straten staat de bebouwing direct aan de

dat de eenheid in vorm daarvan wordt onderbroken. In

ten. Versieringen waren bescheiden en vormgegeven

openbare ruimte, er is weinig afstand tussen het wonen

binnengebieden, of bij straten die aansluiten op een

in moderne materialen als staal of beton. De nieuwe

en de publieke ruimte. In binnenstraten wordt de

hoofdroute, ontstaan gesloten zijgevels.

stedenbouw zorgde voor geheel vooraf ontworpen

bebouwing in het algemeen teruggelegd ten opzichte

wijkplattegronden, waarin niets meer herinnerde aan

van de rooilijn en de koppen van de bouwblokken.

de voormalige structuur van bijvoorbeeld oude polder-

Daardoor ontstaat een zone met voortuinen en worden

voor. Het al dan niet toepassen van een kap gebeurt

verkavelingen. De ver doorgevoerde vormgeving blijkt

de koppen van het bouwblok geprononceerd ten op-

structureel in een stedenbouwkundig ensemble en kan

ook uit het samenspel tussen stedenbouw en architec-

zichte van het teruggelegen middendeel.

worden gebruikt om hiërarchische verschillen tussen

Oriëntatie gevelopeningen De gevel vouwt zich rond

Kapvorm Afwisselend komen platte daken en kappen

tuur. Op belangrijke punten in een wijk staan gebou-

blokken te accentueren. De kap, als deze is toegepast,

wen die hoger en imposant zijn vormgegeven en zijn

loopt overwegend evenwijdig aan de straat en krijgt

voorzien van rijkere elementen. Wijken zijn opgezet

soms een ritme door toevoeging van kapellen of een

rond een aantal grote verkeersstraten die voor wat

aantal topgevels. Kappen zijn een belangrijk middel in

betreft het ontwerp van de wijk werken als spiegel- of

de vormgeving van stedenbouwkundige eenheden.

symmetrieassen. Dit versterkt het gevoel van een
doordachte, vormgegeven woonomgeving.
Het samenspel tussen stedenbouw en architectuur
blijkt ook uit de aandacht in de architectuur voor de
vorm van het totale bouwblok. Niet langer ontstaat
een blok door schakeling van apart ontworpen woningen. Het bouwblok wordt nu als één geheel vormgegeven en gemaakt. Dat is goed te zien aan de opbouw
van blokken die altijd een middendeel laten zien, met
aan beide einden een opvallend uitgewerkte kop.
Hoge elementen, zoals torens, rijzen op uit het verder
horizontale bouwblok. Door deze methode van
bewerking van het hele bouwblok tot één geheel, het
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wend om accenten in een bouwblok te maken, bijvoor-

De beëindiging van gevels is meestal stevig vormgege-

met een toeslag. Houten kozijnen contrasteren in hun

beeld op een kop of een hoek, als onderdeel van de mas-

ven, vaak als een overstekende dakrand. Deze gepronon-

witte kleur; de ijle donkergroene stalen kozijnen accentu-

Schaal De schaal van de architectuur is die van de indivi-

sacompositie. Ze zijn opgenomen in de plastiek van de

ceerde gevelbeëindiging ondersteunt de eenheid in de

eren het gat in de gevel. In het beeld spelen dus 'donker'

duele woning of de portiek als geïntegreerd onderdeel

gevel en daarmee in de massacompositie van het totale

gevels en de horizontale verhoudingen, en maakt boven-

(van de gevel) met 'licht' (het natuursteen of beton, de

van het totale bouwblok. Er is een hiërarchische opbouw

bouwblok.

dien een duidelijk einde aan de opgaande gevel. De ver-

houten kozijnen) en 'massa' (de muur) met de 'gaten'

diepingshoogte in een pand blijft meestal gelijk, of neemt

(kozijnen en deuren) een contrasterend spel.

De architectuur, bebouwing op zichzelf

in hoogte. Langs hoofdroutes staan overwegend forse
bouwvolumes, terwijl in binnengebieden de schaal relatief

Overgang publiek - privé / relatie interieur – exterieur

kleiner wordt. De schaal van uitbreidingen is altijd onder-

De afstand tussen de openbare straat en het interieur is

geschikt aan het hoofdgebouw, maar vormt in de massa-

klein. De ontsluiting van woningen is daardoor vrij direct,

(A)symmetrie Om de schaal van de portiek zichtbaar te

de manier waarop deze zijn verwerkt, is in deze gebieden

compositie een integraal onderdeel van het geheel.

en met een effect van geslotenheid als de voordeur aan

maken, wordt dikwijls symmetrie aangewend. Daarnaast

sprake van een duidelijke textuur en plastiek in de gevel.

de straat ligt. In dit gebied worden echter veel woningen

is de stedenbouw in principe symmetrisch van opzet. De

Terugliggende voegen en bezande of handgevormde bak-

Hoofdvorm en bouwmassa De hoofdvorm is eenvoudig,

ontsloten met een Haags portiek. Dit zorgt voor een

onderdelen (bouwblokken) zijn ergens anders - in min of

stenen geven de gevel een fijn patroon mee. Door de

maar met verbijzonderingen in de massacompositie

geleidelijker overgang tussen openbaar en privé-gebied.

meerdere mate - gespiegeld. Bij een nieuw ontwerp zal

toepassing van stevige, geprofileerde kozijnen, verdiept

(bijvoorbeeld op hoeken). Panden staan eenvoudig op de

In zijstraten vormen zijtuinen dikwijls een overgang tus-

de analyse van het spiegelbeeld een belangrijke factor

in de gevel geplaatst (neggen), gecombineerd met het

grond. Vaak wordt een nuancering in het metselwerk

sen het publieke en private domein. De ontsluiting ge-

moeten zijn. Daarentegen is de architectonische massa-

gebruik van betonnen of natuurstenen elementen die

toegepast om een plint te maken. De bakstenen gevel,

beurt dan in twee stappen, eerst een vormgegeven

compositie vaak juist niet symmetrisch. Vooral bij accen-

deels uit het gevelvlak naar voren steken, ontstaat veel

waarin gaten zijn uitgespaard, heeft een stevige, mas-

erfscheiding, dan de voordeur of de ingang van de por-

ten wordt een asymmetrische massaopbouw gebruikt,

plastiek in de wand.

sieve uitstraling.

tiek. Voor het overige is de scheiding tussen publieke en

waarbij de overgang tussen bouwblok en accent - het

iets af voor de bovenste bouwlagen.
Textuur en plastiek Door de toegepaste materialen en

private ruimte hard. Het interieur speelt een onderge-

accent stijgt op uit de massa - een belangrijk uitgangs-

Ornamentiek De architectuur is in zichzelf zorgvuldig ge-

Ritme in gevelwanden of stedenbouwkundige situaties

schikte rol in het gevelbeeld. Waar gevels een grote

punt is. Eengezinshuizen zijn meestal niet gespiegeld,

detailleerd en daarbij voorzien van (in vorm) zeer eenvou-

De grote massa van een straatwand, bouwblok of ensem-

openheid hebben, wordt dit genuanceerd door een stevig

maar geschakeld. Dit levert in de tussenstraten een kleine

dige ornamenten, die wel op een zorgvuldige wijze zijn

ble wordt verdeeld door een streng ritme van erkers, por-

raster van witte houten kozijnen of een fijnmaziger filter

schaal op, die associaties oproept met tuinsteden.

vervaardigd. Belangrijk onderdeel van de ornamentiek die

tieken en gevelopeningen. In deze elementen zit, binnen

van stalen kozijnen. Ongedeelde ramen komen in straat-

een straatwand, een duidelijke onderlinge hiërarchie. Be-

gevels niet voor. In minder belangrijke straten wordt de

Materiaal De toepassing van materialen is traditioneel.

banden langs de gevel. Deze lijnen lopen ononderbroken

langrijk aan dit ritme is dat het binnen de massa van het

overgang tussen binnen en buiten vaak verzacht door een

Het beeld in dit gebied wordt bepaald door gebouwen

langs de gehele gevel of zijn samengesteld uit dorpels bij

bouwblok de schaal van de individuele wooneenheid of

profiel met voortuinen.

met gemetselde bakstenen muren, met gaten voor de

kozijnen en bijvoorbeeld luifels bij ingangen. Ze bepalen

toegang en lichttoetreding en houten of stalen kozijnen.

de gelaagdheid in de verticale opbouw en trekken het

Verhoudingen De compositie van gevels bestaat uit een

De gaten zorgen voor een contrast met het massieve

oog vanzelfsprekend langs de gevels van bouwblokken.

samenstelling van horizontale en verticale elementen.

metselwerk. Houten kozijnen contrasteren in kleur en

Portieken zijn vaak verrijkt met een 'omlijsting', waarin

Plastische verschijning en massacompositie De gevel is

Dragers van het beeld zijn horizontale lijnen, die ontstaan

hardheid van het materiaal. Een stalen kozijn benadrukt

beton een rol kan spelen. Daarnaast zijn de portieken

op te vatten als een plastische wand die zich rond de

door langs de gevel aangebrachte betonnen banden, ge-

het gat in de gevel, doordat het kozijn, door de ijlheid

voorzien van portiekramen die meer of minder rijk zijn uit-

openbare ruimte vouwt. Op een lager schaalniveau is de

prononceerde kalven in kozijnen en de sterk uitkragende

van de profielen en de oorspronkelijk donkere kleurstel-

gevoerd. Hierdoor hebben zij een belangrijke taak in het

wand als het ware gebeeldhouwd om stedenbouwkun-

dakgoten of dakranden. De lengte van gevels wordt op-

ling, in het beeld wegvalt. De gevel is voorzien van ver-

aangeven van de rijkdom van de gevel en de indeling van

dige en architectonische accenten te geven, bijvoorbeeld

gedeeld door verticale accenten, zoals portieken, portie-

schillende betonnen of natuurstenen elementen, zoals

het bouwblok in elementen met een kleinere schaal. Ook

bij portieken of erkerpartijen. De lange gevelwand wordt

kramen en erkers. Verticale accenten in de massa-

zichtbare lateien en onderdorpels of de omlijsting van

worden ornamenten toegepast die geen directe relatie

door deze accenten geparcelleerd.

compositie worden gebruikt om blokken te beëindigen

een portiek. Het beton is voorzien van een toeslag, waar-

hebben met een constructief onderdeel van de gevel. Het

Plastiek wordt soms sober en soms zeer rijk uitgewerkt,

en stedenbouwkundige momenten te versterken.

door het een natuursteenachtig effect geeft.

gaat dan vaak om eenvoudige betonnen vormen, bijvoor-

Opbouw, gevelbeëindiging en verdiepingshoogte

Kleur De kleur van het gevelvlak is stenig. Baksteen in

De hiërarchische opbouw van de lagen wordt met een-

een volle (rode) kleur wordt afgewisseld met 'natuur-

Balkons of loggia's Balkons of loggia's komen aan de

voudig middelen bewerkstelligd. Door een nuancering in

steenachtige' tinten van toegevoegde elementen. Deze

straatzijde niet veel voor en worden dan vooral aange-

het metselwerk bijvoorbeeld krijgt het gebouw een plint.

zijn óf gemaakt van natuursteen óf van beton, dan vaak

een portiek aangeeft. Daarmee is dit ritme een wezenlijk
onderdeel van de opzet van de architectuur.

volledig het beeld van de stijl draagt, zijn de betonnen

maar is altijd kenmerkend voor de architectuur en de
periode, waarin deze wijken zijn ontstaan.

beeld ballen, als aanvulling op de plastiek van het metselwerk.
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Wederopbouwgebieden
Inleiding

Inpassing in stedenbouwkundige karakteristiek

‘Collectief’ en ‘middenschaal’ zijn de sleutelwoorden in

Situering, onderlinge groepering gebouwen,

Ontsluiting Blokken worden op verschillende manieren

dit gebied. In de wijkplattegrond neemt de ‘collectieve

stedelijke ruimtebeleving De ordening van gebouwen

ontsloten: per portiek, met een galerij en soms via

ruimte’- een belangrijke plaats in. Dit is een buiten-

is een belangrijk thema in dit gebied, resulterend in een

individuele voordeuren. De ingang is geplaatst aan de

ruimte die voor een groep individuen toegankelijk is en

sterke vormgeving. Het stedenbouwkundige uitgangs-

publieke kant van een gebouw, maar omdat bouwblok-

in het stedenbouwkundige ontwerp aansluit op (of

punt is het best te omschrijven als de plaatsing van

ken vrij op het veld zijn geplaatst is er minder sprake

doorloopt in) de publieke ruimte. Op het vlak van

blokken op een veld. De blokken hebben verschillende

van een gesloten straatwand met daaraan de ontslui-

maat, schaal en gevelcompositie, maar ook in de ste-

vormen, maar zijn allen in hoofdopzet orthogonaal en

ting. Deze kan bijvoorbeeld ook op de kop van een blok

denbouwkundige vormgeving, is gezocht naar een

eenduidig van vorm (dus niet samengesteld). De para-

liggen en via een oprit of een voorgebied bereikbaar

midden tussen de individuele maat en de maat van de

dox van deze stedenbouw is dat de vormgeving van de

zijn.

massa. In de architectuur ligt het accent niet op het

openbare ruimte, van de publieke stad dus, een onder-

niveau van het detail, maar op een middenschaal die

geschikte rol krijgt toebedeeld ten opzichte van de or-

Oriëntatie gevelopeningen Vooral blokken, waarin

de individuele woning als onderdeel van een blok

dening van bouwblokken. De restvorm van de stedelijke

meer woningen zijn samengevoegd, en deze vormen de

symboliseert. Niet de maat van één raam bepaalt de

ruimte en de inrichting van het veld zijn een gevolg van

meerderheid in dit gebied, laten een tweezijdige oriën-

schaal in de gevel, of bijvoorbeeld de gedetailleerde

de oriëntatie van de blokken, van de benodigde infra-

tatie van de gevelopeningen zien. Er is hier bijna altijd

schaal van ornamentiek, zoals dat in de historische

structuur en van de wisselwerking tussen publieke en

sprake van een duidelijk verschil tussen de formele

architectuur gebeurde, maar de maat van een gehele

collectieve buitenruimte. Private buitenruimte is van

voorzijde en de informele achterzijde. Door de schake-

pui (waarachter bijvoorbeeld keuken én slaapkamer

oorsprong een weinig prominent onderdeel van de ste-

ling van appartementen in grotere blokken kunnen

liggen) of de maat van een trappenhuis. Dergelijke

delijke ruimte in dit gebied en wordt vooral als bestand-

gemakkelijk blinde kopgevels ontstaan. Tijdens de

elementen krijgen hun expressie door ze te laten

deel van de architectuur aangebracht.

ontwikkeling van deze gebieden werd dit probleem

contrasteren - in vorm, kleur, materiaalgebruik, mate

en werden eisen opgesteld om de kopgevels open te

van detaillering of ornamentiek - met de overige delen

maken. Blinde zijgevels komen daardoor niet voor.

van de gevel. De gevelcompositie toont daardoor als

Wel hebben zijgevels altijd een compositie die van de

een soort dambordpatroon van verschillende elemen-

voor- en achtergevels afwijkt, bijvoorbeeld een verbij-

ten; veel meer dan als een bakstenen gevel, waarin

zondering van de kozijnen of de situering hier van een

een compositie van gaten is gemaakt. Dit beeld

van de ingangen.

weerspiegelt niet alleen de schaal die karakteristiek is
voor het gebied, maar ook de ontwikkelingen in de

Kapvorm Er komen verschillende kapvormen komen

bouwtechniek van de ontstaansperiode, waarin een

voor: platte daken en daken met een lichte helling, alle-

overgang van ambachtelijk bouwen naar systeembouw

maal gedekt met bitumen, in verschillende vormen. In

plaatsvond. Daarmee vormt het architectonische

de vroege wijken, ontstaan rond of direct na de Tweede

beeld een onderdeel van de Nederlandse cultuurge-

Wereldoorlog, komen ook traditionelere kappen voor,

schiedenis.

gedekt met pannen. Dit zijn vooral buurten die een
voortzetting zijn van een uitbreidingsplan van vóór de
oorlog.

KARAKTERGEBIEDEN

Wederopbouwgebieden
rechthoekige vorm van het bouwblok de boventoon voert in het

Verhoudingen De verhoudingen in de bouwmassa zijn vrijwel

beeld. De huid van het blok heeft wel een duidelijke tot sterke

steeds horizontaal, door de samenvoeging van een aantal portie-

meer de overhand. De constructie wordt zichtbaar in de gevel.

Schaal De maat van alle bebouwing is groot, meestal voort-

plastiek. Deze komt voort uit het invoegen of het laten uitstulpen

ken in één bouwblok en de beperking in de bouwhoogte tot vier

Hierdoor wordt het metselwerk steeds meer één van de elemen-

komend uit een bundeling van verschillende wooneenheden. De

van verschillende elementen in de gevelcompositie. Zo'n onder-

lagen. Van invloed op de verhouding in de gevelcompositie is de

ten in de gevel die het betonskelet opvullen en het krijgt dus een

schaal is daarmee vaak ook van een hogere orde dan die van de

deel heeft dan altijd wel het karakter van een voorgehangen ele-

wijze van ontsluiting. Binnen dit gebied is daarin een ontwikke-

gelijkwaardiger positie ten opzichte van de overige gevelinvullin-

afzonderlijke woning. In de grote schaal van blokken op een veld

ment of een insnijding, waardoor de lijn van het gevelvlak

ling te zien. In de vroege delen is vooral de portiek gebruikt, ter-

gen. Het eindbeeld van die (bouwtechnische en architectonische)

wordt in de gevelcompositie een middenschaal geïntroduceerd

leesbaar blijft. De wens om de hoofdvorm herkenbaar en aflees-

wijl in latere gebouwen steeds meer gebruik wordt gemaakt van

ontwikkeling is een betonskelet met een volledige invulling in

door een compositie van gevelonderdelen die een samenstelling

baar in het beeld te houden, gaat hand in hand met de beel-

een galerijontsluiting. Portieken zorgen voor een verticale ge-

puien of met een vliesgevel, een vóór de constructie gehangen

zijn van individuele elementen: puien, bestaande uit meerdere

dende elementen, waarmee de compositie wordt opgebouwd:

richtheid in de gevelcompositie, terwijl een galerijflat juist, in

pui over de volle hoogte en breedte van de gevel. Het grootste

ramen; een samenstel van puien van verschillende woningen

elementen die een duidelijk contrast met elkaar vormen. Dat con-

ieder geval aan de galerijzijde, een sterke horizontale belijning

gedeelte van dit gebied, vooral in de woningbouw, wordt echter

boven elkaar, en portieken over de hele hoogte van het trappen-

trast komt daarom meestal voort uit een spel tussen het gesloten

laat zien. Daarnaast wordt veel bepaald door de inbreng van de

bepaald door een afwisseling van baksteen, beton en puien.

huis.

vlak (metselwerk) en een insnijding of puivulling, of zelfs door de

architect: de compositie van de verschillende gevelelementen, de

openheid van een voorgehangen element.

wijze van opbouw van de gevel en de vormgeving van de plint en

Kleur Alle materialen zijn in een ingetogen, maar heldere kleur-

beëindiging.

stelling gekozen. Zachte kleuren voor baksteen, lichte kleuren

De architectuur, bebouwing op zichzelf

Hoofdvorm en bouwmassa De hoofdvorm van gebouwen is in

ling van dit gebied krijgt beton in de constructie en in het beeld

plattegrond orthogonaal. De beëindiging van de vorm, het dak,

Balkons of loggia's Zowel balkons als loggia's worden veel toe-

wisselt in de verschillende deelgebieden. Wijken die rond of vlak

gepast om wooneenheden een eigen buitenruimte te geven,

Opbouw, gevelbeëindiging en verdiepingshoogte Alhoewel ge-

na de Tweede Wereldoorlog zijn ontworpen, kennen veel blokken

naast de meestal aanwezige collectieve buitenruimte op het

bruik wordt gemaakt van moderne bouwtechnieken en vorm en

Textuur De textuur van gevels en het gebruikte materiaal is vrij

met een schilddak. Latere wijken kennen vrijwel alleen vlakke

maaiveld. Soms zijn complete travee‘n in de gevel een perforatie

compositie voor een belangrijk deel voortkomen uit pragmati-

glad. De textuur vormt in ieder geval een ondergeschikte rol in

daken. De massa van gebouwen is een veelvoud van de individu-

van het vlak, door bijvoorbeeld een stapeling van loggia's. Dit

sche overwegingen, komt een min of meer klassieke opbouw van

de expressie van de architectuur.

ele woning. Blokken met enkele tientallen woningen zijn de

kan andersom ook gebeuren door een uitstulping in de vorm van

het blok en de gevels regelmatig voor. Op een plint (waarin bij-

gangbare maat.

een verticaal element, waarin balkons zijn opgenomen.

voorbeeld bergingen zijn ondergebracht) zijn de woonlagen ge-

voor beton en puien.

Ornamentiek Ornamenten worden spaarzaam aangewend om

plaatst; het blok wordt, zeker in de vroege delen van dit gebied,

onderdelen van de gevel te verfraaien. In vroege gebouwen wor-

Ritme in gevelwanden of stedenbouwkundige situaties De ge-

Overgang publiek - privé / relatie interieur – exterieur

beëindigd met een geprononceerde daklijst of, in latere gebou-

den figuratieve elementen toegepast om uiting te geven aan de

velcompositie, waarin samengestelde elementen een midden-

De overgang tussen het publieke en het private terrein kent in dit

wen, met een beëindiging in de gevelcompositie (bijvoorbeeld

individuele wooneenheid of een portiek. Het accentueren van in-

schaal vormen, geeft een ritme in het beeld. De samenstelling

gebied twee niveaus. In de buitenruimte is de overgang tussen

een gesloten band metselwerk langs de bovenzijde van de

gangspartijen, van portieken en galerijen, gebeurt ook wel met

van elementen gebeurt op verschillende manieren, waardoor ver-

de openbare stad en de beslotenheid van de (semi)private bui-

gevel). In de latere, modernistische architectuur kan de beëindi-

ornamentiek, maar ook met architectonische middelen, zoals een

schillende ritmes in de gevel worden aangebracht. Deze ritmes

tenruimte heel transparant en soms zelfs zonder enige barrière.

ging van de gevel ook voortkomen uit de vorm van het bouw-

contrasterend materiaalgebruik of het openbreken van de geslo-

kunnen langs een horizontale, maar ook een verticale lijn lopen.

De grens tussen buiten en het interieur van de gebouwen is juist

skelet. In de gevel dan is een kader of een grit afleesbaar, dat

ten wand. Verder is in veel architectuur aandacht besteed aan het

De archetypische gevelcompositie is een dambordpatroon,

hard. Meestal zijn woningen niet direct op het maaiveld ontslo-

ook de bovenzijde van de gevel visueel afsluit.

architectonische detail. Dakranden zijn zorgvuldig uitgevoerd en

waarin de verhouding tussen open en dichte vlakken één op één

ten, maar is de ingang via een portiek of galerij. Blokken zijn

is en de verticale opbouw van een zelfde orde als de horizontale.

daarbij vaak op een verhoging geplaatst, waarin bergingen zijn

(A)symmetrie Symmetrie of asymmetrie zijn beiden niet karakte-

opbouw verwijst naar de klassieke architectuur. Gestileerde vor-

Een praktische oorzaak van dit kenmerk is de wijze van bouwen

ondergebracht. Hierdoor ontstaat een duidelijke afstand tussen

ristiek voor de architectuur in dit gebied, die vooral wordt geken-

men van timpanen, consoles of zuilen worden aangewend om een

in de ontstaansperiode. De drang naar het werken met geprefa-

de openbare ruimte en het opgetilde wonen. In dit beeld speelt

merkt door repetities van elementen. Hierdoor ontstaan ritmes

traditionele uitstraling te krijgen. In Den Haag komt dit in veel

briceerde elementen en dus het werken met bouwsystemen,

ook de collectieve uitstraling van het wonen in een blok met

en krijgt de gevel vorm. Door de repetitie van bijvoorbeeld een

van de direct na de oorlog gebouwde wijken voor. Latere bebou-

leidde tot een repetitie van vormen die in het beeld duidelijk als

meerdere woningen een rol. De kopgevel van de blokken is nooit

portiek in een gevel kan een aantal symmetrieassen in de gevel

wing wordt steeds meer uitgesproken modern in uiterlijke vorm-

afzonderlijk gemaakte onderdelen van het gebouw naar voren

gesloten, maar vormt een onderdeel, zij het apart vormgegeven,

ontstaan, maar een volledig symmetrische compositie is niet ge-

geving.

komen.

van de gevelcompositie, waarin de functie van een gebouw wordt

bruikelijk.

voorzien van sierlijk gevormde consoles. Een deel van de weder-

kenbaar gemaakt. Blokken hebben bijvoorbeeld geen bergingen
Plastische verschijning en massacompositie In deze gebieden is
geen sprake van een massacompositie, omdat de eenduidige

of noodtrap aan de kant van de kopgevel.

Materiaal Deze architectuur is van oorsprong opgebouwd uit
baksteen met betonnen elementen. In de loop van de ontwikke-
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Inleiding

Inpassing in stedenbouwkundige karakteristiek

In de laatste decennia van de twintigste eeuw staat het

Situering, onderlinge groepering gebouwen,

Ontsluiting De ontsluiting is meestal aan de straatzijde

individuele wonen centraal. In de architectuur komen

stedelijke ruimtebeleving Woningen zijn langs straten

gesitueerd. Eengezinshuizen zijn individueel ontsloten,

de maat en schaal van het woonhuis als zelfstandig ele-

of woonerven geplaatst. In beide gevallen kunnen de

appartementengebouwen hebben meestal een centrale

ment naar voren, als reactie op de grootschalige

verkaveling en rooilijn verschillen van eenvoudig en or-

galerijontsluiting.

nieuwbouwprojecten van de wederopbouw. Nu de

thogonaal tot grillig en met veel verspringingen. De ste-

grootste kwantitatieve woningnood voorbij is, richten

denbouwkundige opbouw kent een hiërarchie tussen

architecten en overheid zich meer op de kwaliteit van

randbebouwing en binnengebied die in typologie, ste-

oriënteerd; ramen en deuren komen in alle gevels voor.

het bouwen en wonen. Dat komt naar voren in een her-

denbouw en ook in de architectuur tot uiting komt. Er is

Er is een onderscheid tussen de formelere voorzijde en

nieuwde aandacht voor technische ontwikkelingen op

meestal een duidelijke scheiding tussen gebieden met

de informele achterzijde, maar dit verschil is niet heel

het gebied van wooncomfort en bouwkwaliteit, en

hoogbouw en met grondgebonden woningen.

sterk uitgewerkt.

voor de wensen van verschillende doelgroepen.

De stedelijke ruimte heeft een kleinschalige, soms ge-

De architectuur laat door deze ontwikkelingen een ge-

fragmenteerde uitstraling.

Oriëntatie gevelopeningen Woningen zijn alzijdig ge-

Kapvorm Alle dakvormen komen voor. Het dak is een

varieerd beeld zien, dat vooral gericht is op verschil-

veel gebruikt middel om een gebouw, of serie gebou-

lende woonvormen, plattegronden en bijzondere

wen, te onderscheiden. Daardoor zijn veel daken bijzon-

stedenbouwkundige verkavelingen. Architectonische

der vormgegeven.

vormgeving, kleur- en materiaalgebruik zijn niet een
belangrijk thema in de ontwikkelingen. Veel wijken
hebben juist een eenvoudige vormentaal en een rustig
kleurgebruik, terwijl verkavelingen en bouwmassa's
soms juist zeer gevarieerd zijn. Daarnaast blijven de
bouwstromen zelf grootschalig, waardoor toch een
sterke eenheid in het beeld wordt bereikt. De nagestreefde kleinschaligheid is ook zichtbaar in de inrichting van de openbare ruimte, waar veel gebruik is
gemaakt van woonerven, gescheiden voetgangers- en
fietspaden en verspreid door de wijken aangebrachte
groenvoorzieningen.

KARAKTERGEBIEDEN

Tweede helft twintigste eeuw (c.a. 1970-1990)
De architectuur, bebouwing op zichzelf

Overgang publiek - privé / relatie interieur – exterieur

wel veelkleurig zijn. Accenten, zoals ramen of deuren,

Door de intieme sfeer van de openbare ruimte en

zijn soms in felle kleuren geverfd.

Schaal In het verlengde van de stedenbouw-

de verkaveling is de overgang naar privé en interieur

kundige opzet heeft de architectuur een op het individu

geleidelijk. Hoewel woonkamers vaak aan de tuinzijde

Textuur De textuur van de architectuur is vlak. Voegen

gericht schaalniveau. Elke woning is afzonderlijk herken-

liggen, is er toch een vrij directe relatie met de open-

en stenen zijn niet uitgesproken; afwerking en detaille-

baar. Grotere gebouwen lijken in schaal vaak kleiner dan

bare ruimte door (woon)keukens of aanbouwen die op

ring zijn meestal eenvoudig en daardoor weinig expres-

ze zijn, bijvoorbeeld door het schakelen van een serie

de straat zijn gericht.

sief.

Verhoudingen Er is geen sprake van eenduidigheid in

Ornamentiek Ornamentiek wordt niet of nauwelijks

kleine volumes tot een groter geheel.
Hoofdvorm en bouwmassa De hoofdvorm van panden

de verhoudingen van gevels of bouwmassa's. Ook de

toegepast. Alleen in latere architectuur, eind jaren

is niet eenduidig. Gebouwen bestaan vaak uit samen-

verhoudingen zijn in het algemeen niet erg uitgespro-

tachtig, ontstaan voorzichtige pogingen om op een sier-

gestelde massa's. Afzonderlijke, geschakelde of series

ken. Gevelcomposities komen nogal eens voort uit de

lijke manier materialen af te werken. Op zichzelf

van panden worden vaak ten opzichte van elkaar

gewenste woningplattegronden en zijn gebonden aan

staande, niet functionele ornamentiek komt echter

verschoven.

eisen ten aanzien van lichttoetreding en isolatiewaarde.

gedurende de hele periode niet voor. Wel aanwezig in

Vooral door de laatste eis is het percentage open delen

het beeld zijn betonnen elementen, zoals lateien, die

in de gevel klein.

door een lichte kleurstelling contrasteren met het

Ritme in gevelwanden of stedenbouwkundige situaties

gevelvlak.

Door de kleinschaligheid in architectuur en de expressie
in daken of massaopbouw ontstaat vaak een duidelijk

Opbouw, gevelbeëindiging en verdiepingshoogte

ritme langs straten. Het schakelen van series panden,

Gevels hebben over het algemeen geen ordening in

die onderling weer van elkaar verschillen, geeft op een

opbouw en staan direct op de grond. De beëindiging is

hoger schaalniveau een ritmering in stedenbouwkun-

ingetogen en bestaat vaak uit een functionele dakrand

dige situaties.

of goot.

Plastische verschijning en massacompositie Door

(A)symmetrie Door de vaak op functionele uitgangs-

verspringende rooilijnen en samengestelde massa's

punten toegespitste architectuur komt symmetrie niet

ontstaat een sterke plastiek in straatwanden.

veel voor. Soms hebben delen van een stedenbouwkun-

Gebouwen zelf hebben plastiek door verspringingen in

dig ensemble een symmetrische plattegrond.

gevels, bijvoorbeeld door het plaatsen van bergingen
aan de straatzijde. Toch is de gevel zelf in opzet vrij

Materiaal Het toegepaste materiaal heeft een sobere

vlak. Verschillende onderdelen van de gevel hebben

uitstraling. Muren zijn opgetrokken met eenvoudige,

weinig plastiek en zijn vaak eenvoudig vormgegeven.

vaak vlakke bakstenen. Beton is vaak schoon verwerkt.

Dat geldt voor het muurwerk, maar ook voor kozijnen

Dakbedekking

en dakkapellen.

is wisselend, maar bij pannendaken wordt veel gebruik
gemaakt van betonpannen of eenvoudige keramiekpan-

Balkons of loggia's Balkons en loggia's zijn een weinig

nen. Bakstenen gevelvlakken worden afgewisseld met

gebruikt middel in woonstraten met laagbouw, waar de

plaatmaterialen of een bekleding met houten delen.

buitenruimte bestaat uit privé-tuinen. Hoogbouw heeft
vaak een galerijzijde en is voorzien van balkons.

Kleur De kleurstelling van muren is, in het verlengde
van het sobere materiaal, meestal ingetogen. Bakstenen
muurvlakken worden afgewisseld met puien die vaak

KARAKTERGEBIEDEN

Eind twintigste, begin éénentwintigste eeuw

KARAKTERGEBIEDEN

Eind twintigste, begin éénentwintigste eeuw
Inleiding
Tot het einde van de jaren tachtig werden in Den Haag

De architectonische typologie sluit hierop meestal wel

geen nieuwe uitbreidingswijken gerealiseerd.

aan. Het architectonische beeld ontstaat echter

Nieuwbouw gebeurde binnen bestaand stedelijk

meestal vooral op basis van individuele expressie.

gebied (zogenaamde 'inbreidingswijken') of buiten de

De wijken laten daardoor een zeer gevarieerde beel-

stadsgrenzen, voor deze regio vooral in Zoetermeer. In

dentaal zien, die echter niet duidelijk gedifferentieerd

het begin van de jaren negentig wijst de rijksoverheid

is per stedenbouwkundig thema. Er is dus als het ware

gebieden dicht bij de steden aan, waar uitbreiding van

veel eenheid in variatie. Het gevolg daarvan voor de

het woningaanbod moet worden gerealiseerd. Voor

welstandstoets is dat de inpassing van architectuur in

het eerst sinds het einde van de jaren zeventig heeft

typologische zin in de stedenbouwkundige karakteris-

Den Haag weer een uitbreiding van haar grondgebied

tiek (dat wil zeggen het gekozen thema) van belang is

en daarmee een geheel nieuwe wijk: Wateringse Veld.

om de opzet van de wijken te behouden, maar dat in

Op gebied van de randgemeenten worden ook de wij-

de architectonische vormgeving een grote vrijheid van

ken Ypenburg en Leidschenveen ontwikkeld, die door

expressie genomen kan worden. Enkele onderdelen

een grenswijziging in 2002 eveneens binnen de Haagse

van de VINEX-wijken hebben overigens vooraf

gemeentegrenzen komen te liggen. De wijken zijn ste-

gestelde regels over bijvoorbeeld materiaalgebruik.

denbouwkundig deels geënt op bestaande structuren,

Voor zover deze regelingen nog rechtsgeldig zijn,

maar laten ook een sterke opleving zien van stedelijke

dienen die in de welstandsbeoordeling meegenomen

en op hiërarchie gestoelde stedenbouwkundige vorm-

te worden. Omdat deze gebieden nog voor een deel in

geving: een herinterpretatie van de jaren twintig en

ontwikkeling zijn, gelden daar de criteria als geformu-

dertig van de twintigste eeuw. Zowel stedenbouw als

leerd in de afzonderlijke stedenbouwkundige plannen,

architectuur zoeken bewust naar esthetisch effect.

beeldkwaliteitplannen of structuurschetsen.

Niet de functionaliteit van het bouwen staat voorop,
de expressie van de vorm is leidend. Vormgeving
wordt alleen beperkt door de grote hoeveelheid bouwkundige eisen die van overheidswege aan nieuwbouw
worden gesteld. Door de ruime bouwtechnische mogelijkheden die er desondanks zijn, vooral in materiaalkeus en constructie, ontstaat toch een erg gevarieerd
beeld. Een gemene deler in de wijken is de wens om
grondgebonden te wonen. Dat heeft een duidelijke invloed op de schaal van de gebieden en op de relatie
met de openbare ruimte. Bouwplannen geven vorm
aan deze overgang, in aansluiting op de thematiek van
de buurt. Het beeld van grondgebonden woningen
wordt genuanceerd met enkele stedelijke blokken op
belangrijke stedenbouwkundige momenten.
In stedenbouwkundig opzicht worden verschillende
thema's gekozen en nagestreefd.

KARAKTERGEBIEDEN

Vrije verkaveling
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Vrije verkaveling
Inleiding

Inpassing in stedenbouwkundige karakteristiek

Door de hele geschiedenis van de stadsuitbreidingen,

Situering, onderlinge groepering gebouwen,

Ontsluiting Ontsluiting kan aan verschillende zijden

vanaf het midden van de negentiende eeuw, komen

stedelijke ruimtebeleving Gebouwen zijn niet in een

van een gebouw plaatsvinden en is niet direct aan de

naast de overwegend stedelijke manier van verkave-

rooilijn geplaatst, maar staan vrij op een kavel. Ze vor-

straat gelegen, maar verloopt via een tuin.

ling ook vrije verkavelingen voor. Dergelijke buurten

men slechts gedeeltelijk een wand; de vaak groene

werden - en worden - opgezet vanuit een landschappe-

ruimte tussen gebouwen is een wezenlijk onderdeel van

Oriëntatie gevelopeningen Gebouwen zijn meerzijdig,

lijke, groene benadering van het wonen. Dit heeft zijn

het straatbeeld. Panden staan meestal wel in een be-

waarbij voor- en zijgevels (vanaf de straat gezien) van

weerslag op de architectuur; zij probeert niet-stedelijk

paalde structuur, waardoor een gelijkmatig ritme in

een gelijke orde zijn. Gevels die niet vanaf de openbare

te zijn. Villa's zijn het ideaalbeeld; ook bij kleinschali-

bouwmassa's ontstaat. Vaak is het beeld van een park

straat zichtbaar zijn, zijn van een lagere orde; ze worden

ger of geschakelde woningen worden ze als voorbeeld

met los geplaatste panden nagestreefd.

als achtergevels vormgegeven. Blinde zijgevels komen

genomen voor de typologie. Dat betekent dat de ar-

in principe niet voor.

chitectuur vrijwel altijd veelzijdig georiënteerd is; er is
weinig verschil in benadering tussen voor-, zij- en ach-

Dak Er komen verschillende dakvormen voor, hoewel

tergevels. De welvarendheid van de doelgroep komt

pannendaken de overhand hebben.

naar voren in de architectuur. Panden zijn relatief
groot; de vormgeving en uitvoering zijn in het algemeen zorgvuldig en rijk.

KARAKTERGEBIEDEN

Vrije verkaveling
De architectuur, bebouwing op zichzelf

publieke terrein naar het private interieur gebeurt via

diepe, gedekte kleuren; houtwerk is wit of groen. In

de tuin. Door de afstand tussen pand en straat openen

meer recente wijken komen lichtere kleurstellingen in

Schaal Vaak is binnen een gebied sprake van een gelijk-

panden zich juist makkelijker. De architectuur zelf is

het muurwerk incidenteel voor.

matigheid in de grootte van gebouwen. Een enkele uit-

daarmee over het algemeen transparant en toegankelijk

zondering kan staan op een markant stedenbouwkundig

tegenover de omgeving.

Textuur De oppervlakte van gebruikte materialen is

woonhuis, de villa, of een schakeling in de vorm van bij-

Verhoudingen Het overwegende woonhuiskarakter van

dit gebied. In gebieden met een gelijkvormig materiaal-

punt. De schaal van gebouwen is die van het individuele

niet glad. Wel komen veel verschillende texturen voor in

voorbeeld een twee-onder-een-kapper. Door de over-

panden in dit gebied zorgt voor een relatief lage be-

gebruik is ook hierin een sterkere eenheid. Die is daar-

wegende woonfunctie in dit gebied is een andere schaal

bouwing. De ruimere opzet van wijken stimuleert een

mee dan ook meer bepalend bij invulplannen.

vrijwel alleen aanwezig in gebouwen die breken met de

grote oppervlaktemaat. Hierdoor hebben gebouwen

oorspronkelijke structuur.

vaak een horizontale verhouding in de gevelindeling.

Ornamentiek Afhankelijk van de toegepaste stijlen is

Omdat de mate waarin deze horizontaliteit overheerst

ornamentiek aanwezig.

Hoofdvorm en bouwmassa Hoofdvorm en bouwmassa

varieert, is het zaak de feitelijke omgeving mee te

zijn gevarieerd. Panden bestaan meestal uit een samen-

nemen in de analyse van de ontwerpopgave.

stelling van massa's; eenvoudige rechthoekige volumes
kom je niet veel tegen.

Opbouw, gevelbeëindiging en verdiepingshoogte Er is
geen vastomlijnde karakteristiek in de opbouw van ge-

Ritme in gevelwanden of stedenbouwkundige situaties

vels. Wel heeft de landschappelijke, traditionele of klas-

Door het individuele karakter van panden en de vrije

siekere architectuur die in dit gebied voorkomt, haar

positionering ontstaan slechts gedeeltelijk gevelwan-

eigen stijlkenmerken die soms het beeld van een buurt

den. Wel levert de herhaling van gebouwen met een

kunnen bepalen. Dat beeld is bij een invulling een be-

min of meer gelijke maat een bepaalde structuur op,

langrijk gegeven in de analyse van de opgave.

met als gevolg een bepaald ritme in de straten.
(A)symmetrie Er is geen eenduidige karakteristiek voor
Plastische verschijning en massacompositie In het alge-

symmetrie of asymmetrie.

meen bestaan panden uit een samenstelling van massa's. De vrije positie maakt een grotere vrijheid in

Materiaal Het gebruikte materiaal is meestal traditio-

vormgeving van de afzonderlijke panden mogelijk, die

neel, omdat veel van de wijken ontstaan zijn in perio-

dan ook door veel ontwerpers is aangegrepen om rela-

des, waarin gebouwd werd in een traditionelere

tief expressieve volumes te ontwikkelen. Daarnaast leidt

bouwtechniek. Bakstenen muren met houten of stalen

de vrije verkaveling tot een grotere plastiek in het beeld

kozijnen hebben daardoor de overhand. Kappen zijn ge-

van de straatwanden.

dekt met pannen of daken zijn plat. Maar er zijn ook gebieden van recenter datum, waarin de architectuur een

Balkons of loggia's Zowel balkons als loggia's komen,

minder traditionele uitstraling heeft. Verschillende ge-

in verschillende varianten, aan alle zijden van gebouwen

bieden laten een eenduidig materiaalgebruik zien. Die

veel voor.

sterkere eenheid heeft invloed op de mogelijkheden bij
nieuwbouw.

Overgang publiek - privé / relatie interieur – exterieur
De vrije positie van panden geeft aanleiding tot een

Kleur In aansluiting op de materialisering is de kleur-

duidelijke afstand tot de straat. De overgang van het

stelling in traditionele tinten. Baksteen heeft meestal

KARAKTERGEBIEDEN
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Bedrijvengebieden
Inleiding

Inpassing in stedenbouwkundige karakteristiek

Bedrijvengebieden bezitten in principe een informeel,

Situering, onderlinge groepering gebouwen,

sober en functioneel architectonisch beeld. Onderling

stedelijke ruimtebeleving Veel bedrijfsgebieden heb-

zijn er verschillen. Er zijn bedrijvengebieden, waarin

ben een pragmatische verkaveling. Rechte straten,

vooral producerende of verwerkende bedrijven het

waarlangs pandsgewijs bedrijfsbebouwing is ontwik-

beeld bepalen, maar er zijn ook gebieden, waar het ac-

keld. Binnen bedrijfsgebieden is meestal sprake van een

cent meer op dienstverlening ligt. Kortom, de aanwe-

hiërarchie tussen hoofdstraten en achterliggende stra-

zige functies hebben invloed op het beeld van een

ten. Aan belangrijke assen staan vaak grotere gebou-

gebied.

wen of panden met een meer formele architectuur. De

Gebieden hebben vaak een hiërarchische opbouw,

architectuur sluit aan op de status van het gebied en op

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het kan-

de positie van het gebouw binnen een specifiek bedrij-

toorgedeelte en de bedrijfshal. De meer formele be-

venterrein. Gebouwen reageren over het algemeen niet

bouwing van kantoren, of bedrijven met een

op elkaar, maar staan in hun ontwerp op zichzelf.

kantoordeel, staan langs hoofdroutes. Aan achtergebieden en langs zijstraten staan vaak de meer infor-

Ontsluiting Bedrijfsgebouwen hebben vaak een dub-

mele onderdelen van het complex. De architectuur is

bele wijze van ontsluiting, met een formele ingang en

over het algemeen eenvoudig, niet alleen in massa-

een expeditie-ingang. De formele ingang is herkenbaar

compositie, maar ook in uitwerking en materialisering.

vormgegeven. In minder formele straten of gebieden is

De gebieden presenteren wel een gevarieerd architec-

deze toegang ook wel gecombineerd, of ontbreekt een

tonisch beeld. In de bedrijfsgebieden zijn wijzigingen

formele ontsluiting helemaal.

van de architectonische karakteristiek mogelijk, mits
dat op een voldoende architectonisch niveau gebeurt.

Oriëntatie gevelopeningen Er is geen sprake van een

Bedrijvengebieden laten een grote variatie in architec-

karakteristieke oriëntatie voor de gevelopeningen bin-

tuur zien. Daarom is het aantal kenmerken, dat hieron-

nen dit gebied, maar doordat panden vaak geschakeld

der wordt beschreven, kleiner dan bij de andere

zijn, ligt de nadruk op de voor- en achtergevels.

karaktergebieden. Dit betekent in de praktijk dat bij
de welstandstoets het accent ligt op de manier waarop

Kapvorm Oudere bedrijfspanden laten nog kappen

het ontwerp reageert op zijn stedenbouwkundige om-

zien, vaak met een vrij lichte hellinghoek. Recentere be-

geving. Daarbij moet de typologie van bedrijfsbebou-

bouwing en gebieden worden gekenmerkt door platte

wing in beschouwing worden genomen. De grotere

daken. In informele gebieden staan ook hallen met een

architectonische variatie in deze gebieden geeft op het

afwijkende dakvorm.

vlak van architectuurstijl meer vrijheid bij nieuwbouw
of verbouw.

KARAKTERGEBIEDEN

Bedrijvengebieden
De architectuur, bebouwing op zichzelf
Schaal De schaal in dit karaktergebied is relatief
groot. De maat van gebouwen bepaalt voor een
belangrijk deel de schaal, omdat er meestal weinig architectonische middelen zijn gebruikt om
tot een verdeling in kleinere volumes te komen.
Er is door de variatie in bedrijven wel een duidelijke afwisseling in de schaal van bebouwing.
Hoofdvorm en bouwmassa Over het algemeen
is de hoofdvorm van gebouwen eenduidig, dus
zonder geledingen. De bouwmassa is relatief
groot, maar hierin is binnen gebieden wel veel
variatie.
Ritme in gevelwanden of stedenbouwkundige
situaties Door de variatie in bouwmassa,
architectuurstijl en ontwerp is er geen herkenbare ritmiek in gevels.

Overgang publiek - privé / relatie interieur –
exterieur
De relatie tussen interieur en exterieur is voor
bedrijven vaak informeel, waardoor de afstand
tussen binnen en buiten niet groot is noch duidelijk vormgegeven. Kantoorgebouwen of formele
ingangen van bedrijfsbebouwing hebben wel een
duidelijke vormgeving die kan leiden tot een duidelijke scheiding tussen interieur en openbare
ruimte, of die juist een expliciet overgangselement vormt.
Verhoudingen Verhoudingen variëren sterk,
maar zijn deels afhankelijk van de functie. Kantoren hebben in bouwmassa vaker een verticale
verhouding, terwijl andere, meer bedrijfsmatige
gebouwen vaak minder lagen tellen en daardoor
meer horizontale verhoudingen vertonen

Plastische verschijning en massacompositie
De meeste bebouwing laat een eenvoudige vorm
zien, waarin weinig plastiek is gebracht. De massacompositie is doorgaans eenvoudig; gebouwen
bestaan uit eenduidige vormen, waarin alleen
verschil is aangebracht tussen een eventueel
aanwezig kantoordeel en de eigenlijke bedrijfshal.

KARAKTERGEBIEDEN

Groengebieden
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Groengebieden
Inleiding

Criteria

De stad bezit een groot aantal groengebieden en eco-

Architectuur moet van een hoge kwaliteit zijn.

logische structuren met een waarde die de betreffende

Bebouwing is vrijstaand en alzijdig.

wijken overstijgt. De groengebieden zijn aangegeven

Het concept - en de uitwerking daarvan - tonen respect

in het Groenbeleidsplan 1996-2000 en de Beleidsvisie

voor de oorspronkelijke hiërarchie van de bebouwing in

Stedelijke Ecologische Verbindingszone (1999). Waar

het groengebied (bijvoorbeeld in het geval van een

wel in groene gebieden wordt gebouwd, gelden voor

landgoed met hoofdgebouw).

de welstandstoets de volgende gebiedsgerichte crite-

Het ontwerp moet in concept en uitwerking inspelen op

ria. Ze worden samen met de Algemene architectuur-

de typologie van landschappelijke bebouwing.

criteria tijdens de welstandstoets gebruikt.

De architectuur mag geen schade berokkenen aan de
beleving van het groen.
Kleurgebruik moet ingetogen zijn en aansluiten op de
karakteristiek van de omgeving.
Erfgrenzen moeten worden mee ontworpen, in samenhang met de karakteristiek van de omgeving.
Voor bebouwing aan de randen van groengebieden gelden deze richtlijnen als aanvulling op de daar geldende
toetsingskaders of criteria.
Voor het overige worden voorstellen getoetst aan de
hand van de Algemene
welstandscriteria.

KARAKTERGEBIEDEN
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Bijzondere stedelijke gebieden
Inleiding

Inpassing in stedenbouwkundige karakteristiek

Den Haag kent een aantal gebieden dat gekenmerkt

Situering, onderlinge groepering gebouwen,

wordt door een sterke ontwikkeling in de afgelopen

stedelijke ruimtebeleving De gebieden die onder deze

decennia en die voor een belangrijk deel de economi-

karakteristiek vallen, hebben vaak een verkaveling en

sche bedrijvigheid van de stad van vierkante meters

structuur die afwijkt van de omgeving en die het gebied

voorzien. Daarnaast wordt in deze gebieden gewoond,

zelf tot een duidelijk herkenbare eenheid maakt. Ge-

van oorsprong en soms in toenemende mate, en zijn er

bouwen zelf onderscheiden zich van hun omgeving door

stedelijke voorzieningen aanwezig. De combinatie van

een afzonderlijk herkenbare vormgeving. Gebouwen

een economisch sterke ontwikkeling, wonen in een ste-

kunnen wel een onderdeel zijn van een ensemble of een

delijke sfeer en voor grote delen een zakelijke uitstra-

complex met een bepaald architectonisch of steden-

ling maakt dat deze gebieden zich onderscheiden van

bouwkundig thema. In zo'n geval is het individuele ont-

de rest van de stad, waar meestal sprake is van een

werp en de stedenbouwkundige positie van een

duidelijker scheiding of een meer historische combina-

gebouw ondergeschikt aan de totaalcompositie van het

tie van wonen en kleinschaliger werken. De economi-

complex. De positie van gebouwen ten opzichte van de

sche druk en de veranderende eisen veroorzaken een

openbare straat varieert van een plaatsing in de rooilijn,

schaalvergroting ten opzichte van de oorspronkelijke

in vrijwel gesloten bouwblokken, tot vrije verkavelingen,

en omliggende bebouwing. De architectuur laat in

waarbij gebouwen gesitueerd zijn aan semi-openbare

deze gebieden een grote variatie in vormen en stijlen

entreegebieden. Meestal is er sprake van een steenach-

zien, wat aansluit op de verschillende functies die voor-

tige openbare ruimte.

komen. Gebouwen of complexen van gebouwen hebben een eigen vormgeving, waardoor ze zich in

Ontsluiting De ontsluiting van, de overwegend grote,

architectuur onderscheiden van de bebouwing in de

gebouwen is meestal nadrukkelijk vormgegeven. Bij een

omgeving. Door de aard van de gebieden zijn het

directe plaatsing aan de openbare weg gebeurt dit met

meestal kleinere vlekken in de stad. Voorbeelden zijn

architectonische middelen; bij een vrijere plaatsing kan

het Beatrixkwartier, het Spuikwartier en de Laakha-

dit ook in de inrichting van het entreegebied naar voren

vens. In de toekomst kunnen andere delen van de stad

komen.

die nu een andere karakteristiek hebben, ook verschuiven naar dit beeld. Bijzondere stedelijke gebieden

Oriëntatie gevelopeningen De gebouwen zijn in het al-

laten een grote variatie in architectuur zien. Daarom is

gemeen alzijdig vormgegeven. Dit komt voor een be-

het aantal kenmerken dat hieronder wordt beschreven,

langrijk deel voort uit de maat van de bebouwing die

kleiner dan bij de andere karaktergebieden. Dit bete-

vaak hele kavels beslaat, en daardoor aan meerdere zij-

kent in de praktijk dat bij de welstandstoets het accent

den naar de openbare straat is gericht.

ligt op de kwaliteit van het ontwerp en op de manier
waarop de architectuur reageert op de stedenbouw-

Kapvorm In deze gebieden is geen eenduidige karak-

kundige omgeving. De architectuur van het betref-

teristiek in het daklandschap. De afzonderlijke gebou-

fende complex of gebouw is een belangrijk

wen hebben hun eigen specifieke dakvorm.

referentiekader. De grotere architectonische variatie in
gebieden geeft op het vlak van de architectuurstijl
meer vrijheid bij nieuwbouw of verbouw.

KARAKTERGEBIEDEN

Bijzondere stedelijke gebieden
De architectuur, bebouwing op zichzelf

Schaal De schaal in dit karaktergebied is relatief groot,

Verhoudingen De grotere economische druk op deze

maar varieert wel sterk. De grote schaal komt voort uit

gebieden zorgt voor een relatief hoge bebouwing. Hier-

de maat van de bebouwing, maar ook uit de grotere

door ontstaan hogere volumes zonder een duidelijke

functies van kantoren en bedrijven. Woningbouw is in

verhouding in de massa, of juist duidelijk verticale ver-

deze gebieden ook overwegend in grotere bouwblok-

houdingen zoals in echte hoogbouw. De architectoni-

ken gerealiseerd.

sche uitwerking is echter voor elk gebouw of complex
specifiek. Daardoor is er geen sprake van verhoudingen

Hoofdvorm en bouwmassa Er is zeer veel variatie in

die dragers zijn van het beeld van een buurt of wijk.

hoofdvormen en bouwmassa's. Door de grote schaal
van de bebouwing is de hoofdvorm wel vaak eenvoudig
en als afzonderlijke vorm herkenbaar.
Ritme in gevelwanden of stedenbouwkundige situaties
Door de variatie in bouwmassa, architectuurstijl en ontwerp is er geen herkenbare ritmiek in de straatwanden.
Plastische verschijning en massacompositie
Gebouwen, of complexen, hebben door een op zichzelf
staand ontwerp een eigen expressie. Plastiek in de volumes is daarbij een veel, maar niet altijd, gebruikt middel. Massacomposities zijn over het algemeen, in lijn
met de grote schaal van de gebouwen, eenvoudig. Of in
ieder geval opgebouwd uit eenduidige, relatief grote
elementen.
Overgang publiek - privé / relatie interieur – exterieur
De grote schaal van de bebouwing zorgt in principe
voor een duidelijke afstand ten opzichte van de openbare ruimte. Dit wordt in veel gebouwen gecompenseerd door een openheid in de gevels op het maaiveld
en ook door het feit dat gebouwen aan veel zijden
zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Duidelijk geaccentueerde toegangen of publieke functies op het maaiveld zorgen voor een grotere transparantie.
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Toelichting bij de kaartbeelden

Kaartbeeld welstand regimes

Kaartbeeld karaktergebieden

Het Haagse Beheerbeleid kent twee ver-

De kenmerken van de stad vormen een

schillende manieren van welstandstoezicht.

kader voor bouwplanontwikkeling en de

Deze zogenaamde regimes zijn weergege-

welstandstoets. Omdat ze per gebied

ven in een kaart:

verschillen, is Den Haag verdeeld in vlekken
die een overeenkomstige stedenbouw-

— Regulier

kundige en architectonische karakteristiek

Dit is de stad, met uitzondering van de

hebben. In Den Haag gaat het om de

beschermde stadsgezichten;

volgende gebieden:

— Beschermde stadsgezichten

— Historisch centrum

Dit zijn de stadsgezichten die na aanwijzing

— Niet planmatige, negentiende eeuwse

door het Rijk of door de gemeente worden
beschermd.

stadsuitbreidingen (ca 1850 - 1920)
— Planmatige, vroeg twintigste eeuwse
stadsuitbreidingen (1920 - 1940)

Een aparte vermelding en behandeling

— Wederopbouwgebieden

krijgen voorts de:

— Tweede helft twintigste eeuw
(ca 1970 - 1990)

— Groengebieden
De stad bezit een groot aantal groen-

— Vrije verkaveling
— Bedrijvengebieden

karakteristiek van de stad moet bewaard

— Groengebieden

blijven. De groengebieden zijn aangegeven

— Bijzondere stedelijke gebieden

Verbindingszones (1999).
De status van een gebied heeft gevolgen
voor de mogelijkheden van een bouwplan.
In de welstandsnota worden per onderdeel
de gevolgen van de regimes voor het welstandstoezicht aangegeven.
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een wijkoverstijgende waarde. De groene

Beleidsvisie Stedelijke Ecologische
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— Eind twintigste- begin éénentwintigste

gebieden en ecologische structuren met

in het Groenbeleidsplan 1996-2000 en de
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nieuwe

Procedure
nieuwe gebieden

gebieden

Het opstellen van een toetsingskader voor een nieuwe
stedenbouwkundige structuur
De welstandsnota regelt in het beheerbeleid het toetsingskader voor alle bouwwerken in
de bestaande stedelijke omgeving. In eerste instantie worden bouwplannen altijd aan dit
beheerkader getoetst. De toets is in dat geval in relatie tot de kenmerken van de omgeving waarin wordt gebouwd. Dit is inclusief de bouwplannen die afwijken van bestemmingsplannen, voorzover ze niet een wezenlijke wijziging van de karakteristiek van de omgeving
betekenen.
Bij grotere ingrepen in de bestaande stad of bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden,
wordt op basis van stedenbouwkundige visies en plannen een nieuwe stedenbouwkundige
structuur ontworpen. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om voor de welstandstoets
van bouwplannen in deze gebieden een nieuw toetsingskader te formuleren. Dit zogenaamde ‘ontwikkelingskader’ is een uitwerking van de ideeën en visies die ten grondslag lagen
aan het stedenbouwkundige plan en dient, na vaststelling door de gemeenteraad, als ver-
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vanging van het in het betreffende gebied geldende, beheerskader.
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De inhoud van een ontwikkelingskader is vrij, mits wordt voldaan aan de bij ‘procedure’
beschreven voorwaarden. Het uitgangspunt is dat in principe elke wijze van welstands-
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toezicht mogelijk is, maar dat alles wat afwijkt van het beheerkader apart moet worden
geregeld.
Procedure

Teneinde met een nieuw beoordelingskader voor een ontwikkelingslocatie ook een wettelijk welstandstoezicht te regelen dient dat beoordelingskader ook de formele procedure te
doorlopen. De afdeling Welstand zal deze procedures begeleiden en er zorg voor dragen
dat de plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden en vervolgens
bekend worden gemaakt.
Het bekendgemaakte beoordelingskader zal daarna (met het raadsbesluit en de bijbehorende kaart) worden gepubliceerd.

Procedure
1
2

Opstellen van stedenbouwkundig plan/stedenbouwkundige randvoorwaarden
Op basis van stedenbouwkundig plan/stedenbouwkundige randvoorwaarden
vaststellen of er sprake is van een ‘nieuwe ontwikkeling’;

3

Geen nieuwe ontwikkeling: zie verder Welstandsnota Den Haag, Beheerbeleid

nieuwe gebieden

4

Wel een nieuwe ontwikkeling:

— De stedenbouwkundige rondt overleg met Welstands- en Monumentencommissie
over stedenbouwkundig plan af
— De stedenbouwkundige formuleert uit het stedenbouwkundig plan een nieuw
beoordelingskader, aan de hand van een aantal thema’s, waarin drie
uitgangspunten zijn verwerkt:
— bebouwing en omgeving
— bebouwing op zich en
— materiaal, detaillering en kleur worden behandeld
5

Afronding in overleg over nieuw beoordelingskader

6

Concept-beoordelingskader maakt onderdeel uit van projectdocument op basis
waarvan stedenbouwkundige plan zal worden vastgesteld
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NOTA VAN

informatieavond

DEN HAAG
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Inspraakprocedure Awb. Afdeling Welstand verzorgt publicatie en zo nodig

8

Vaststelling beoordelingskader door gemeenteraad

9

Bekendmaking raadsbesluit

Procedure
nieuwe gebieden

10 Publicatie beoordelingskader, kaart en raadsbesluit

HET BELEID
ONDANKS HET INKRIMPEN VAN HET SECRETARIAAT IS
OP INITIATIEF VAN DE COMMISSIE EEN AANVANG
GEMAAKT MET HET HERIJKEN VAN HET WELSTANDSBELEID. VAN EEN DOOR SOMMIGEN GEPROPAGEERDE ONTWIKKELING ‘VAN WELSTANDSTOETSING, VIA
WELSTANDSZORG NAAR WELSTANDSBELEID’ IS GEEN
SPRAKE. ER DIENT GEWERKT TE WORDEN AAN

DE
WELSTANDS
NOTA VAN

WELSTANDSTOETSING + WELSTANDSZORG + WELSTANDSBELEID. IN CONCRETO WORDT GEWERKT
AAN EEN HELDERE EN OVERZICHTELIJKE PRESENTATIE WAARBIJ, IN DE VORM VAN EEN MATRIX,
ENERZIJDS THEMATISCH ORDENEND, ANDERZIJDS
PER GEBIED, VEEL VOORKOMENDE WELSTANDSASPECTEN AAN DE ORDE KOMEN. DEZE MATRIX
MOET EEN PRAKTISCHE HULP WORDEN BIJ DE TOETSING VAN KLEINERE BOUWPLANNEN. IN 1997 ZULLEN
DE EERSTE RESULTATEN GEPRESENTEERD WORDEN
JAARVERSLAG WELSTAND DEN HAAG 1996, P. 18

DEN HAAG
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insprekers

Deel 3

Lijst van personen

Lijst van personen of instellingen die in het kader
van de inspraak op de Welstandsnota hun zienswijzen
kenbaar hebben gemaakt

01 Kamer van koophandel, regio Den Haag Koningskade 30 2596AA 's-Gravenhage.
De heer T. Rijerkerk en mevrouw A. Verberne.
Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 10 september 2003.
02 Staedion Den Haag. De heer H. Boerema Postbus 40406 2504LK Den Haag
Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 10 september 2003 en schriftelijke
reactie d.d. 29 september 2003.
03 Ceres B.V. Rijswijk. Sir Winston Churchillln 300 2282LZ Rijswijk zh
De heer A. Bouwhuis en H. Lijmbach.
Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 10 september 2003.
04 Stichting vrienden van Den Haag, Postbus 85977 2508 CR Den Haag.
De heer R. Vlaanderen, mevrouw E.J. Ranken–Akkerman, de heer H. Creman en de
heer R.J.F. van der Wal.
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Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 17 september 2003 en reactie schriftelijk

WELSTANDS

d.d. 26 oktober 2003.
05 Haagse Koepel voor bewonersorganisaties, Witte de Withstraat 117 2518CS
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's-Gravenhage. De heer W. van der Heiden
Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 17 september 2003.
Lijst van insprekers

06 De heer Jansen, Zonnebloemstraat 50 2565 RZ Den Haag
Aanwezig tijdens inloopdag Stadsdeelkantoor Segbroek, 7 oktober 2003
07 Mevrouw L. Bleeker, Zonnebloemstraat 48 2565 RZ Den Haag
Aanwezig tijdens inloopdag Stadsdeelkantoor Segbroek, 7 oktober 2003 en aanwezig
op algemene inspraakavond 22 oktober 2003.
08 Mevrouw S. Blekemolen, Zonnebloemstraat 35, 2565 RP Den Haag
Aanwezig tijdens inloopdag Stadsdeelkantoor Segbroek, 7 oktober 2003 en aanwezig
op algemene inspraakavond 22 oktober 2003 en reactie schriftelijk d.d. 23 oktober
2003
09 De heer Feijes, Ursulaland 55, 2591 GT Den Haag
Aanwezig tijdens inloopdag Stadsdeelkantoor Haagse Hout, 10 oktober 2003-10-23
10 De heer C.A. Bontje, Primulastraat 43, 2565 PH
Reactie schriftelijk d.d. 21 oktober 2003 en aanwezig op algemene inspraakavond
22 oktober 2003

Lijst van personen

11 De heer G.J. Schuitemaker, Primulastraat 12, 2565 PJ, Den Haag
Aanwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003
12 De heer J.J. Hunck, Beetsstraat 280, 2524 RH, Den Haag
Aanwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003 en reactie e-mail
d.d 9/11/20/23 september 2003
13 De heer P. de Bloeme, Zonnebloemstraat 48 (zie onder 07)
Aanwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003.
14 Mevrouw T. Bosman – Jeurgens, namens de Vrouwen Advies Commissie,
Aronskelkweg 77. 2555 GC Den Haag
Aanwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003
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15 Mevrouw R. Moens, namens de Vrouwen Advies Commissie, Valkenboskade 157,
2563 HA, Den Haag
anwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003
16 Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Abrikozenstraat 207, 2564 VP Den Haag.
Reactie schriftelijk d.d. 20 oktober 2003

Lijst van insprekers

17 Mr. J.L. Vonk, namens bewoners Zonnebloemstraat 28 t/m 62. Zonnebloemstraat 54,
2565 RZ Den Haag.Reactie schriftelijk d.d. 17 oktober 2003
18 De heer H. Berg, namens winkeliersvereniging Schoolstraat. p/a Schoolstraat 21 2511
AW Den Haag Reactie in het kader van de reclamenota.
Nassaukade 1 2281XA Rijswijk zh t.a.v. Denise Haas
19 BNA kring Haaglanden, namens deze: Terry van der Heide en Jannis Cappon. Aanwezig
tijdens inspraakbijeenkomst in de middag van 22 oktober
20 Commissie Groot Loosduinen. Informatie/Inspraak avond op 28 oktober 2003 en reactie
schriftelijk d.d. 2 december 2003. Kleine keizer 3, 2553 CV Den Haag
21 De heer M.P.G.R. Horlait namens de Stichting Winkels & Bedrijven (SWB);
reactie schriftelijk d.d. 13 november 2003. Mw J. Pluimers, Amsterdamse Veerkade 28
2512AJ 's-Gravenhage

Lijst van personen
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Raadsvoorstel

RIS112557_09-FEB-2004

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Raadsvoorstellen 2004

nr. DSO/2003.3973

rv 22

RIS 112557_ 040206
Den Haag, 20 januari 2004
Aan de gemeenteraad
Welstandsnota Den Haag

1

Inleiding

Geen welstandstoezicht zonder een door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Dat
is wat de Woningwet sinds de laatste wetswijziging in januari 2003 bepaalt. De gemeenten
hebben tot uiterlijk 1 juli 2004 de tijd gekregen om een welstandnota vast te stellen. Het
doel van de welstandsnota is om het welstandstoezicht, zoals dat tot uiting komt in de adviezen van de Welstands- en Monumenten-commissie, transparant te maken.
Aspirantbouwers kunnen zich op basis van de nota op voorhand in kennis stellen van de
onderwerpen die bij de welstandsbehandeling aan de orde komen. Er wordt duidelijkheid
gecreëerd. Bovendien heeft het college de overtuiging, dat voor veel kleine plannen rond het
huis met de nota uitkomst van de welstandstoets veel voorspelbaarder wordt en dat dit zich
gaat vertalen in kortere procedures. In dit voorstel wordt allereerst een overzicht gegeven
van de belangrijkste veranderingen in de Woningwet van 1 januari 2003. Onder punt 3 wordt
stilgestaan bij de inspraakprocedure en de resultaten daarvan en wordt een opsomming
DE

gegeven van de uit de inspraak voortkomende aanpassingen en aanvullingen. Onder punt 5

WELSTANDS

wordt uitgebreid ingegaan op het nog openstaande discussiepunt of delen van Den Haag in
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aanmerking komen voor de status ‘welstandsvrij’. Het college motiveert haar standpunt ter
zake.
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2

Consequenties van de Woningwet 2003

RAADSVOORSTELLEN
2004

Met de op 1 januari 2003 in werking getreden Woningwet is er op het gebied van het welstandstoezicht veel veranderd. De wet bevat een aantal organisatorische wijzigingen, zoals de
verplichte openbaarheid van vergaderen, de mogelijkheid tot het benoemen van een lekenlid
en het feit dat uw raad de leden van de Welstandscommissie benoemt. De inhoudelijke veranderingen richten zich op de status van het advies en voorts op de vaststelling van een welstandsnota. Zonder een welstandsnota is uiterlijk na 1 juli 2004 formeel geen welstandstoezicht meer mogelijk. Deze wijzigingen hebben tot doel het welstandstoezicht
transparanter te maken en zorgen ervoor dat het functioneren van de welstandscommissie
toetsbaar wordt. Aangezien de gemeenteraad de welstandsnota moet vaststellen wordt ook
het democratische gehalte van het welstandstoezicht verhoogd en het draagvlak versterkt. In
Den Haag is aan veel van deze wetswijzigingen al invulling gegeven. Het openbaar vergaderen van de Welstandscommissie is al tientallen jaren gebruik en geregeld in een verordening
en sinds 1 juli 2003 versterkt een burgerlid de gelederen van de commissie.
Als laatste taak ligt er de opdracht om voor 1 juli 2004 welstandbeleid vast te stellen voor
een continuering van de welstandsadvisering bij het verlenen van bouwvergunningen. Wij zijn
van mening dat in een goede inhoudelijke afweging naast de juridisch-planologische en technische toets het welstandsadvies een onmisbare schakel is en dat in Den Haag een
Welstandsnota dan ook noodzakelijk is. Een sterke stedenbouwkundige planvorming in

RIS112557_09-FEB-2004
Raadsvoorstellen 2004
rv 22

combinatie met een goede kwaliteitscontrole op de architectonische uitwerking waarborgt
immers een duurzame ontwikkeling en een goede inpassing van nieuwe
projecten in Den Haag. Ook de advisering over de jaarlijks grote aantallen kleine bouwplannen, die van niet geringe invloed kunnen zijn op het aanzicht van de publieke ruimte van Den
Haag en daarmee de kwaliteit van de bebouwde omgeving, blijft van groot belang. De consequenties van de wetswijziging en de Welstandsnota die nu ter vaststelling wordt aangeboden
zijn de afgelopen jaren in een aantal stappen met de raadscommissie besproken. Het ging
daarbij met name over de methodiek en de invulling van het welstandstoezicht. Onder de
vorige Woningwet was het college van burgemeester en wethouders
bevoegd om op basis van de Bouwverordening welstandsbeleid vast te stellen. Tussen 1999
en 2001hebben wij een viertal clusters in het project ‘Het verzorgde gevelbeeld van Den
Haag’ vastgesteld en afgekondigd. De Woningwet van 2003 legt de bevoegdheid tot vaststelling van de Welstandsnota bij de raad en aangezien de clusterboeken onderdeel uitmaken
van de Welstandsnota zal hieromtrent een nieuw besluit moeten worden genomen.
DE
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Inhoud van de Welstandnota

De Welstandsnota is onderverdeeld in het ‘Beheerbeleid’ en het ‘Ontwikkelingsbeleid’. Deze
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kaders geven inzicht over de wijze waarop de Welstandscommissie tot haar adviezen komt en
kadert tegelijkertijd de adviesruimte van de commissie in.
RAADS-

—

Beheerbeleid

In het Beheerbeleid zijn de welstandscriteria en toetsingskaders opgenomen voor al die
bouwactiviteiten die zich voegen binnen de bestaande stedenbouwkundige en architectonische situatie. Met het ‘zich voegen in’ wordt gedoeld op het uitgangspunt dat de welstandsnota geen keurslijf is en dat ook bouw-plannen die bijvoorbeeld in volume afwijken van de
bestaande kaders binnen dit deel van de nota vallen.
Teneinde de nota gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken worden eerst de welstandscriteria gegeven voor alle kleine bouwplannen. Het gaat daarbij immers om de grootste
groep bouwaanvragen, die meestal niet door professionals worden begeleid. Voor deze
groep aanvragen zijn - conform de opdracht in de Woningwet - de welstandscriteria zo
concreet mogelijk verwoord. Deze zogenaamde sneltoetscriteria zullen echter nooit de
concreetheid van bijvoorbeeld bestemmingsplanvoorschriften kunnen hebben, omdat de
beoordeling niet in cijfers of percentages is te vangen, maar zich alleen in abstractere termen
laat verwoorden.
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–

Specifieke welstandscriteria

Al deze concrete welstandscriteria zijn opgenomen in het onderdeel “Specifieke welstandscriteria” van de nota. In dit deel vindt u de criteria voor veranderingen aan de gevels van
gebouwen in de vijf delen van “Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag”. Voorts zijn er criteria opgesteld voor kleine bouw-werken rond de woning zoals aan- en uitbouwen, dakkapellen e.d. Dit deel bevat tot slot het thematische beleid dat zich uitstrekt over de reclame-uitingen en de extra bouwlagen.

–

Reclamebeleid

Het reclamebeleid is opgenomen in een apart deel, omdat binnen het totale reclamebeleid
ook kaders worden gegeven voor niet-bouwvergunningplichtige reclamedragers. Deze reclamedragers zijn vergunningvrij of vallen onder de APV, maar kunnen een negatieve invloed
hebben op de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Ten behoeve van deze reclamedragers
zijn conform het wettelijke vereiste criteria geformuleerd om eventueel repressief te kunnen
DE
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optreden in situaties dat er sprake is van ‘ernstige strijd met redelijke eisen van welstand’.
Het beleid met betrekking tot de extra bouwlagen is voorzien van een leeswijzer en uitleg.
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Algemeen toetsingskader

Voor de middelgrote bouwplannen (bijvoorbeeld invulplannen in gevelwanden of bouwblokken) is ervoor gekozen om de nota niet te star te maken. De welstandstoets vindt bij deze
categorie plannen plaats aan de hand van een algemeen toetsingskader, waarbinnen geadvi-
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seerd wordt over typologie, compositie en aspecten betreffende detaillering, materialiserin g
e.d. Voor wat betreft het passen in de omgeving is de gemeente op basis van de historische
groei verdeeld in een zestal karaktergebieden, die nog zijn aangevuld met een viertal specifieke gebieden. Deze tien karaktergebieden bevatten een beschrijving van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten. Per gebied wordt vervolgens
aan de hand van 17 kenmerken deze karakteristiek verder in beeld gebracht. De ontwerper
van een plan dat binnen het algemene toetsingskader valt, zal van te voren weten welke
onderwerpen bij de welstandscommissie aan de orde komen. Het uitgangspunt is dat het ontwerpproces en de welstandstoets op deze wijze hetzelfde startpunt hebben en dat
voorts precies vast ligt wat er aan de orde kan komen.

–

Ontwikkelingsbeleid:

Bij ontwikkelingen die nieuwe stedenbouwkundige kaders met zich meebrengen, kan een van
het beheerbeleid afwijkend ontwikkelingskader voor de welstandstoets worden
opgesteld. Dit ‘ontwikkelingskader’ volgt uit het stedenbouwkundige plan en wordt door de
stedenbouwkundige afdeling geformuleerd.
In deze opzet is de scheiding tussen stedenbouw en welstand organisatorisch en inhoudelijk
gewaarborgd. Dit betekent tevens dat het formuleren van het ontwikkelingskader vóór in het
planproces plaats vindt. De wettelijk noodzakelijke vaststelling van een ontwikkelingskader
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wordt procedureel gekoppeld aan het eerstvolgende raadsbesluit over het juridisch planologische kader dat voor de realisering van nieuwe stedenbouwkundige plannen noodzakelijk is.

4

Inspraakprocedure en -reacties

In de vergadering van de commissie SWE van 27 augustus 2003 is de concept-Welstandsnota
aangeboden ter discussie met de vraag of kon worden ingestemd met het in de inspraak
brengen van de concept-nota.
De commissie is akkoord gegaan met het in de inspraak brengen van de conceptnota met
inacht-neming van de behandelde discussiepunten. Toegezegd is met een voorstel te komen,
dat ingaat op de keuze tussen een marginale welstandstoets of welstandsvrij en voorts is
nadere informatie over het geldende regiem ten aanzien van reclames in de omgeving van
het Malieveld toegezegd. Op het eerstepunt wordt hierna in dit raadsvoorstel uitgebreid
ingegaan. De toegezegde informatie over het regiem op en rond het Malieveld is inmiddels
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in december 2003 aan de commissie toegezonden.
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Met de brede steun van de raadscommissie is de conceptnota gereed gemaakt voor de
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inspraakprocedure.
De mogelijkheid tot inspraak is bekend gemaakt met de reguliere aankondiging in de
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gemeente-berichten, met een extra advertentie in de Haagsche Courant en via posters en
presentatie schermen op de stadsdeelkantoren. Naast de verplichte publicatie is de conceptnota ter inzage gelegd in het gemeentelijke contactcentrum in het Atrium, op de acht stadsdeelkantoren en bij de afdeling Welstand in het stadhuis. Op alle stadsdeelkantoren is tijdens
de periode van ter inzageligging van de conceptnota een inloopdag georganiseerd.
Belangstellenden konden hier terecht voor een mondelinge toelichting op de nota en voor
het stellen van vragen of geven van reacties. Ook van deze bijeenkomsten is, voorzover er
door belangstellenden gebruik van is gemaakt, verslag gedaan. Voorts zijn er voor, tijdens en
na de periode van ter inzage ligging verschillende discussiebijeenkomsten
gehouden. Voor deze bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van belangenverenigingen uitgenodigd, waarbij getracht is alle spelers in het veld rond de bouwaanvragen en daarmee het
welstandstoezicht te bereiken. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt, waarin alle
vragen en opmerkingen van deelnemers aan de orde komen en wordt verslag gedaan van de
eerste reactie en uitleg daarop door medewerkers van de afdeling Welstand. Ter afsluiting
van de inspraakperiode is in de Haagse Lobby een algemene informatieavond georganiseerd
voor de Haagse burgers.
Van de Welstandsnota maakt de verslaglegging van de inspraakprocedure onderdeel uit.
Naast de individuele reacties zijn tevens de verslagen van de informatieve bijeenkomsten
opgenomen. Wij kunnen constateren, dat de publieke belangstelling voor de welstandsnota
helaas gering was, maar dat het inspraakproces wel heeft geleid tot een inhoudelijke discussie. De inspraakreacties die tijdens de periode van ter inzage ligging zijn ingekomen zijn in de
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bijlage opgenomen. Daarin treft u ook een overzicht van personen aan die commentaar hebben geleverd en zijn de verslagen bijgevoegd van de besprekingen die
zijn gevoerd. De uit deze reacties voortkomende vragen hebben wij geïnventariseerd en van
commentaar voorzien. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanvulling of aanpassing
van de conceptnota.

5

Overzicht inhoudelijke en tekstuele aanpassingen

Naar aanleiding van de inspraakreacties hebben wij de conceptnota op onderdelen aangepast
en aangevuld.
In de nota gaat het daarbij om de onderdelen met in de kantlijnen een verticale streep.
Hieronder volgt een opsomming met per geval een korte toelichting of de aard van de aanpassingen/aanvullingen.
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Het hoofdstuk 2 van de nota (Gevolgen Woningwet 2003) is uitgebreid met de paragrafen
2,4 (Relatie welstandstoezicht met het vergunningstelsel),
2.5 (De status van het welstandsadvies) en
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2.6 (Relatie tussen stedenbouw en welstand).
Met deze aanvullingen wordt het welstandstoezicht beter gepositioneerd binnen de gemeentelijke procedures en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden en

RAADS-

bevoegdheden.
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In de alinea’s van de paragrafen 6 en 9.1 is een tekstwijziging doorgevoerd. Met de bewuste
paragrafen is bedoeld helder te maken dat de welstandsnota geen stedenbouwkundige
lading heeft in de zin van voorwaardenscheppend en sturend. Het welstandsbeleid volgt de
daaraan voorafgaande stedenbouwkundige ontwikkelingen en biedt daarvoor beoordelingskaders. Zonder een toevoeging van deze aard zou de indruk kunnen ontstaan, dat de welstandsnota een zuiver conserverend karakter heeft. Wij blijven van mening dat de zorg op dit
punt legitiem is, maar onderschrijven dat de formulering teveel stedenbouwkundig is. De beide paragrafen zijn aangepast.
In het onderdeel objectgerichte criteria zijn voor enkele kleine bouwwerken nieuwe criteria
opgesteld: voor dakloggia’s, dakterrassen, duiventillen, zonnepanelen en zonnecollectoren.
Voor andere kleine bouwwerken zijn aanvullingen opgenomen (schotelantennes en kadebebouwing).
Mede op verzoek van de Kamer van Koophandel is de beschrijving van het karaktergebied
‘Bedrijventerreinen’ aangepast en uitgebreid. Op deze wijze is meer duidelijkheid gegeven en
is ingegaan op de wens om voor de onderscheidenlijke bedrijvengebieden een bredere
beschrijving van het karaktergebied op te nemen.
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In het onderdeel reclamebeleid zijn twee aanvullingen opgenomen. In de algemene criteria
voor reclame aan gevels van gebouwen is voor specifiek als winkelerf ingerichte straten de
minimale hoogte waarop reclamedragers mogen worden bevestigd aan de gevels verhoogd.
Daarnaast is in hoofdstuk 3.3 ‘Ontwikkelingskaders voor reclame’ binnen de methodiek van
het werken met ontwikkelingskaders uiteengezet hoe dit werkt bij het reclamebeleid, ingeval
voor een straat een integraal plan wordt gemaakt.
Mede naar aanleiding van een schriftelijke reactie is het kaartbeeld bij de welstandsnota verder uitgewerkt en is op de kaart waar de welstandsregiems zijn aangegeven een legenda toegevoegd.Tot slot is uit de discussies naar voren gekomen dat het nieuwe fenomeen ontwikkelingskader een nadere uitleg vraagt. Zowel inhoudelijk als procedureel bestond hierover
onduidelijkheid. In Deel 3 is hiertoe een nadere uitleg opgenomen.

6

Welstandsvrije gebieden
DE

Zoals bekend spitst deze discussie zich toe op het gebied Madestein. De gemeente heeft de
ambitie om in Madestein tot een hoogwaardig woonmilieu te komen. Dat streven en de argu-
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menten daarvoor, staan op dit moment niet meer ter discussie. Het stedenbouwkundige plan,
samen met een voorstel voor de landschapsinrichting, vormen een opmaat voor de ontwikke-

NOTA·blad 105·04
Deel 3

ling van het gebied. De ambities die in deze voorstellen zijn verwerkt worden gezamenlijk
gedragen door de publieke en private partijen die het gebied ontwikkelen. Beiden hebben
ook de overtuiging dat het waarmaken van de ambities betekent dat
ook bij de concrete invulling van het gebied een zekere mate van toetsing wenselijk is. Bij de
ontwikkeling van een nieuwe woonwijk is het van belang de duurzaamheid van de kwaliteit te
waarborgen. Als er bij de gefaseerde uitvoering geen zekerheid voor een hoogwaardige ontwikkeling van het totale plan bestaat, zal dit de afzet van het plan bemoeilijken.
Opdrachtgevers hebben immers geen garantie dat een volgende fase kwalitatief op een minimaal zelfde niveau zal worden gerealiseerd. Andersom leidt het niet halen van de gewenste
kwaliteit bij de eerste woningen of buurten tot een kwetsbaarder positie van
volgende fasen in de woningmarkt. De private partners in de ontwikkeling onderstrepen dat
het loslaten van een deel van de kwaliteitsstimulering een onnodig risico introduceert voor de
ontwikkeling van het gebied. Het college ondersteunt deze overtuiging.
Conform het bepaalde in de Woningwet is het college het bevoegde gezag voor het verlenen
van bouwvergunningen.
Het college laat zich over de vraag of een plan wel of niet voldoet aan redelijke eisen van
welstand adviseren door de Welstandscommissie. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan
de verantwoordelijkheid om in ieder geval een basiskwaliteit in de gemeente te kunnen
garanderen. De nieuwe Woningwet heeft aan dit principe op zich niets veranderd. Wel is het
welstandstoezicht met de verplichting van een welstandsnota transparanter en voor alle
partijen inzichtelijk, maar het toezicht als zodanig is niet gewijzigd.
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Aan het voorstel om voor Madestein een ‘luw’-welstandsregiem vast te stellen, ligt naast de
vorengenoemde argumenten nog een aantal praktische argumenten ten grondslag. De bij
publieke en private partijen gewenste hoogwaardige kwaliteit is niet te bereiken op basis
van alleen een op privaatrechtelijke grondslag gestoelde kwaliteitszorg in de vorm van bijvoorbeeld een ‘Quality-team’. Nog los van het feit dat een zodanig team haar betrokkenheid
alleen heeft tijdens de ontwikkelingsfase van het gebied heeft het formeel geen bevoegdheden in het kader van het beheer en behoud van de hoogwaardige kwaliteiten.
Ook ongewenste ontwikkelingen kunnen formeel niet worden gestuurd op het moment dat
de aanvragen passen binnen de juridisch/planologische kaders. Latere bouwaanvragen, maar
ook excessen, zullen in het bijzonder in een gebied met verschillende sferen voor het behoud
van de samenhang en kwaliteit moeten kunnen worden getoetst op hun passendheid.
Resumerend is het college van mening, dat een aantal gevoelsmatige en procedurele
argumenten aan de basis van deze discussie hebben gestaan, die met de inwerkingtreding
van de gewijzigde Woningwet zijn weggenomen. Er is thans sprake van kortere procedures,
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een transparant welstandstoezicht met daarbinnen de mogelijkheid van een marginale toetsing. Voorts leent Madestein door zijn omvang, de lange ontwikkelingstijd en de risico’s bij
het geheel loslaten van de kwaliteitszorg zich niet voor een experiment op dit gebied.
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Overwegingen

Met de voorliggende Welstandsnota krijgt Den Haag een op de plaatselijke situatie toegespitst welstandstoezicht.
De nota bevat beleidsregels die zowel zijn vervat in concrete objectgerichte criteria voor
kleine bouwwerken als in een algemeen toetsingskader voor de middelgrote plannen. Het
algemene toetsingskader dient daarnaast als vangnet voor toekomstige bouwactiviteiten die
thans niet in de objectieve criteria zijn gevangen. De flexibiliteit van de nota zit in de methodiek om voor afwijkende en/of grote plannen de mogelijkheid te creëren om hetzij deze te
blijven beoordelen binnen het Beheerkader dan wel het in de plaats van het
beheerkader vaststellen van een ontwikkelingskader.
Daarnaast schrijft de Haagse Welstandsnota niet voor hoe plannen ontworpen moeten worden. De architect wordt alle ruimte geboden om zijn ontwerp te maken in de wetenschap dat
hij de kaders als startpunt neemt. Bij afwijking van het beheerkader zal de architect de
‘bewijslast’ moeten leveren. Uit de inspraak en de vele in die periode gehouden gesprekken
kan worden opgemaakt, dat de nota goed is ontvangen. Veel van de opmerkingen en reacties
zijn verwerkt, waarmee de nota naar onze mening helderder en beter is geworden. Het
gecreëerde draagvlak biedt ons college voldoende vertrouwen in de toekomst waar het de
interactie tussen de commissie en de aanvragers betreft; de nota kan de discussie
alleen maar versterken. Op het punt van de eventuele welstandsvrijheid blijft voor wat
betreft het college deze mogelijkheid beperkt tot de gesloten binnengebieden die niet
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gelegen zijn binnen de beschermde stadsgezichten. Het voorstel om voor Madestein toch in
de vorm van een ontwikkelingskader een beperkt regiem vast te stellen komt voort uit de
noodzaak om een minimale uitwerkingskwaliteit van de bouwplannen te kunnen garanderen
en na de oplevering de kwaliteit van het gebied te kunnen behouden.
Deze garantie wordt ook gevraagd door de marktpartijen. Deze argumenten moeten naar
onze mening zwaarder wegen dan de wens om het gebied - als experiment - geheel los te
laten op dit punt.
Gezien het vorenstaande stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:
De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,
Gelet op de bepaalde in artikel 12a van de Woningwet en de Algemene wet bestuursrecht,
BESLUIT
I

vast te stellen de Welstandsnota Den Haag, bestaande uit een algemeen toetsingskader
en specifieke welstandcriteria bestaande uit objectcriteria voor kleine bouwwerken,
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vijf clusterboeken (Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag), welstandscriteria voor
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reclamedragers en welstandscriteria voor extra bouwlagen;
II

te bepalen dat gesloten binnengebieden, niet gelegen in beschermde stadsgezichten, van
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welstandstoezicht zijn vrijgesteld;
III te bepalen dat dit besluit in werking treedt na de dag van publicatie.
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 februari 2004
De griffier,

De voorzitter,

MARION F. STEIN

W.J. DEETMAN

DE
WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

NOTA·blad 92·04

Inspraak-

Deel 3

Inspraakresultaten

resultaten

Inspraakresultaten

Inspraakresultaten naar aanleiding van de ter-inzage-ligging van de concept-Welstandsnota
op basis van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene
Inspraakverordening.
In dit formele inspraakverslag wordt in het kort uiteen gezet hoe invulling is gegeven aan
de onderdelen van het inspraakplan welstandsnota en wordt vervolgens uitgebreid
ingegaan op alle zienswijzen, die uit het inspraaktraject naar voren zijn gekomen. Tevens
wordt bij de daarvoor in aanmerking komende onderwerpen aangegeven hoe de daaruit
voortkomende aanpassingen/aanvullingen zijn verwerkt in de definitieve versie van de
conceptnota.

Inspraak
De afdeling Welstand heeft in samenwerking met DSO/Communicatie een uitgebreid
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inspraaktraject opgezet voor de welstandsnota. De mogelijkheid tot inspraak is bekend
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gemaakt met de reguliere aankondiging in de gemeenteberichten, met een extra
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advertentie in de Haagsche Courant en via posters en presentatie-schermen op de stadsdeelkantoren.
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Naast de verplichte publicatie is de conceptnota ter inzage gelegd in het gemeentelijk
contactcentrum in het Atrium, op de acht stadsdeelkantoren en bij de afdeling Welstand.
Op alle stadsdeelkantoren is tijdens de periode van ter inzage-ligging van de conceptnota
een inloopdag georganiseerd. Eventuele belangstellenden konden hier terecht voor een
mondelinge toelichting op de nota en voor het stellen van vragen of geven van reacties.
Ook van deze bijeenkomsten is, voorzover er door belangstellenden gebruik van is
gemaakt, verslag gedaan.
Voorts zijn er voor tijdens en na de periode van ter inzage ligging verschillende discussiebijeenkomsten georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten zijn - vertegenwoordigers van belangenverenigingen uitgenodigd, waarbij getracht is alle spelers in het veld rond het welstandstoezicht te bereiken. Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Hierin komen
alle vragen en opmerkingen van deelnemers aan de orde en wordt verslag gedaan van de
eerste reactie en uitleg daarop door medewerkers van de afdeling Welstand.
Ter afsluiting van de inspraakperiode is in de Haagse Lobby een algemene informatieavond
georganiseerd voor de Haagse burgers.
Hieronder volgen de opmerkingen, vragen en zienswijzen naar aanleiding van inspraakprocedure. Achter elke vraag zijn nummers aangegeven die corresponderen met de lijst
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van personen of instellingen die in het kader van de inspraak op de Welstandsnota hun
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt.
De reacties zijn verdeeld in drie hoofdgroepen. Onder A. zijn de onderwerpen verzameld
die inhoudelijk van aard zijn, onder B zijn de meer procedurele opmerkingen samengevoegd en onder C. de overige opmerkingen.

A Inhoudelijke reacties
1

De nota is conserverend en behoudend, geeft niet aan wat je wilt veranderen in wijken
(1)

Met de Welstandsnota wordt invulling gegeven aan de opdracht van de wetgever om het
welstandstoezicht transparanter te maken. Dit betekent, dat het welstandsbeleid niet als
doel heeft conserverend dan wel voorwaarde scheppend te zijn.
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Met haar stedenbouwkundige beleid bepaalt het gemeentebestuur in welke richting de
stad voor wat betreft de bebouwde omgeving zich gaat of moet ontwikkelen.
De welstandsnota bevat het kader waaraan in die gevallen door de welstandscommissie zal
worden getoetst en heeft geen invloed op omvang, situering en functie van nieuwe
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plannen. Als deze ontwikkelingen zich binnen de bestaande stedenbouwkundige kaders
bevinden hanteert de commissie het beheerkader; treden ontwikkelingen daarbuiten, dan
zal de beoordeling plaatsvinden aan de hand van een op te stellen ontwikkelingskader.
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2

De zinsnede op pag.17 (par. 6) en pag.37 (par. 9) is niet des welstands

Deze hoort in de nota niet thuis (1, 2, 3, 19).
Met de bewuste paragraaf heeft de gemeente bedoeld helder te maken dat de
welstandsnota geen stedenbouwkundige lading heeft in de zin van
voorwaardenscheppend en sturend. De nota volgt de daaraan voorafgaande
stedenbouwkundige ontwikkelingen en biedt daarvoor beoordelingskaders. Zonder een
toevoeging van deze aard zou de indruk kunnen ontstaan, dat de welstandsnota een
zuiver conserverend karakter heeft. Wij blijven van mening dat de zorg op dit punt
legitiem is, maar onderschrijven dat de formulering teveel stedenbouwkundig is. De
beide paragrafen zijn aangepast
3

Het ontwikkelingsbeleid geeft nog te weinig helderheid (3)

Wij hebben onderkend dat het hoofdstuk over de ontwikkelingskaders summier is. In de
definitieve versie van de nota is hiervoor een uitgebreidere beschrijving opgenomen en is
ook de procedure verder uitgewerkt. Het aantal, de vorm en de inhoud van de ontwikkelingskaders zijn op dit moment nog niet aan te geven. De ontwikkelingskaders zullen in
ieder geval een maand ter inzage worden gelegd in het kader van de Awb en ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
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De typologie van bedrijventerreinen zou beter gedifferentieerd moeten worden (1)

In de eerste opzet is gekozen voor een luw welstandsregime voor de bedrijvengebieden,
omdat ervan uit werd gegaan, dat dit de snelheid en vrijheid zou versterken. Naar nu duidelijk is bestaat er de wens om voor de onderscheidenlijke bedrijvengebieden een bredere
beschrijving van dit karaktergebied op te nemen. Hieraan is gehoor gegeven. In de nota is
een uitgebreide tekst opgenomen. Daarnaast is een aantal bedrijventerreinen ingedeeld in
de karakteristiek bijzondere stedelijke gebieden.
5

In de nota missen criteria voor zonnepanelen (2, 19)

In het onderdeel objectgerichte welstandscriteria zijn voor deze bouwvergunningsplichtige
activiteiten zogenaamde sneltoetscriteria in de nota opgenomen.
6

Roept welstandsnota halt toe aan verdichting groengebieden? (5)

De Welstandsnota heeft als doel vooraf helderheid te geven over de onderwerpen die bij
de welstandsbeoordeling aan de orde zullen komen. De nota heeft geen invloed op de
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wijze waarop groengebieden voor andere doeleinden zouden kunnen worden aangewend.

WELSTANDS

In bestemmingsplannen worden de (on)mogelijkheden daartoe aangegeven.
7

Bijzondere stedelijke gebieden hebben geen criteria. Dus geen toetsingskader? (4)

NOTA VAN
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De welstandsnota gaf voor deze gebieden wel criteria en daarmee een toetsingskader,
maar dit was wel erg beperkt beschreven. Het hoofdstuk is daarom uitgebreid conform
de overige karaktergebieden.
8

In de nota zijn geen criteria opgenomen voor ontluchtingspijpen (4)

Objectcriteria zijn geformuleerd voor die bouwinitiatieven die vaak voorkomen en ie eenvoudig zijn in opzet. Wij zijn van mening dat ontluchtingspijpen niet zodanig veel worden
geplaatst en onder de welstandstoets vallen dat hiervoor specifieke criteria opgenomen
moeten worden. Daarbij zijn wij van mening dat deze bouwwerken afdoende zijn te beoordelen aan de hand van het algemene toetsingskader.
9

Wat gebeurt er met randgebieden. Straten op de grens van twee karaktergebieden? (4)

Er is in de opzet van de nota en de begrenzing van de karaktergebieden in eerste
instantie gekeken naar de historische ontwikkeling. Dit bepaalt in hoge mate de keuze en
het kaartbeeld. Bij de afweging of de zogenaamde ‘lange lijnen’ een apart
karaktergebied moesten vormen of dat straatwanden historisch beter zijn toebedeeld
aan een van de karaktergebieden is gekozen voor de laatste optie. Op deze wijze kan
men bijv. op de Laan van Meerdervoort deze jaarringen van de stad lezen, welk effect
op termijn verloren zou gaan als voor deze straat een apart regime zou zijn geschreven.
Ook de aan de lange lijnen voorkomende architectuurstijlen maken een andere keuze
niet voor de hand liggend.

Inspraakresultaten
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10 Hoe bewaar je de eenheid bij dakopbouwen? (6, 7)
In de welstandsnota komt nog een uitleg voor de hantering en lezing van dit onderdeel.
Uitgangspunt van de beleidsregels voor een extra bouwlaag is het behoud van de eenheid
van een bouwblok door hetzij aanpassend, in contrast of corrigerend een extra laag te ontwerpen. In elke situatie betekent dit dat het eindbeeld weer een eenheid zal moet hebben.
De eerste dakopbouw bepaalt de voor die straat en architectuurstijl gewenste keuze en is
daarmee de trendsetter voor de volgende aanvragen, waarmee het uiteindelijke gezicht
van het bouwblok vast ligt.
11. Er is zorg voor welstand aan achterzijde van dakopbouwen en kwaliteit van de
wachtgevel (6, 7, 8, 17)
In veel situaties zal door de afstand tot achterliggende bebouwing gekozen worden voor
een uit de achtergevel teruggelegen bovenste bouwlaag. Afhankelijk van de situatie kan
het toepassen van een informelere materialisering voldoen. De zogenaamde ‘wachtgevel’
DE
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aan weerszijde van de extra bouwlaag hoeft niet te worden uitgevoerd in baksteen. Vaak
komt er niet veel later een extra bouwlaag naast te staan, als gevolg waarvan een dergelijk
gevel weer moet worden gesloopt. Stucwerk in een terughoudende kleur voldoet goed in
deze tussenliggende periode, maar ontmoet ook voor langere termijn geen bezwaar.
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12 In hoeverre is het algemene toetsingskader het uitgangspunt voor de specifieke
criteria? (8)
Inspraakresultaten

Het samenspel van verschillende architectuurstijlen (het uitgangspunt voor de specifieke
criteria) vormt de karakteristiek van een karaktergebied (het uitgangspunt voor het algemene toetsingskader). Om die reden is de splitsing in de nota tussen specifieke criteria en het
algemene toetsingskader logisch. De kwaliteitszorg voor de panden zal zorgdragen voor
de kwaliteit van het karaktergebied.
13 Wat is het verband tussen het Verzorgde gevelbeeld van Den Haag en de criteria voor
een extra bouwlaag? (10, 13, 17)
Beide onderdelen van de welstandsnota hebben de architectuur van de bestaande bebouwing als uitgangspunt. Bij het verzorgde gevelbeeld is van alle gebouwen de architectuurstijl geïnventariseerd. Per stijl is voor elk onderdeel van de gevel aangegeven in hoeverre
bij verandering aangesloten moet worden bij dan wel afgeweken kan worden van de oorspronkelijke uitvoering, zonder strijdig te zijn met redelijke eisen van welstand.
In het deel ‘extra bouwlaag’ wordt beleid geformuleerd voor nieuwe ontwikkelingen.
Daarbij wordt vastgelegd waarop de welstandscommissie moet letten bij de beoordeling
van deze specifieke bouwopgave. Een volledige inventarisatie is hier minder op zijn plaats
gezien de aard van de bouwopgave bij de ontwikkeling van een extra bouwlaag. Daarbij
zou de nota zich in dat geval ook begeven op het terrein van stedenbouw, wat buiten het
kader van het welstandstoezicht valt.

Inspraakresultaten

14 Dakopbouwenbeleid moeilijk te doorgronden. Voor bewoners ontbreken duidelijke
criteria (10)
Zoals onder 10 al is aangegeven is in de nota een uitgebreide leeswijzer aan dit beleidsonderdeel toegevoegd. Daarin is aangegeven op grond van welke gedachtegang en welke
keuzes gekomen kan worden tot de uiteindelijke vormgeving van de extra bouwlaag.
15 Is het zo dat een eerste dakopbouw een precedent schept voor volgende opbouwen,
en kan dit niet leiden tot ongewenste ontwikkelingen? (7)
Zie beantwoording vraag 10
16 De nota ‘extra bouwlaag’ wordt niet voldoende toegankelijk en daardoor onduidelijk
gevonden (13)
Het huidige concept voor het deel ‘extra bouwlaag’ is in eerste instantie opgezet naar aanleiding van een vraag uit het college om meer duidelijkheid over de mogelijkheid van extra
bouwlagen. De deelnota voedt op dit moment vooral de discussie tussen aanvragers of
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architecten en de welstandscommissie. In het plan van aanpak is ruimte gemaakt om de
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nota te herschrijven zo dat deze voor een bredere doelgroep toegankelijk en bruikbaar is.
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Zie ook de antwoorden op vragen 10 en 14.
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17 Hoe beoordeel je een plan dat heel mooi is maar niet voldoet aan de concrete
specifieke criteria? (19)
Als een plan niet voldoet aan de specifieke criteria, kan het beoordeeld worden aan de
hand van het algemene toetsingskader. Mocht het daarbinnen ook niet passen, terwijl er
wel te beargumenteren is dat het voldoet aan redelijke eisen van welstand, dan is er de
mogelijkheid om, gemotiveerd, af te wijken van het toetsingskader. De welstandscommissie
kan het college dus adviseren om in een specifiek geval ondanks de afwijking van de criteria toch een bouwvergunning te verlenen. Zie ook het antwoord op vraag 47.
18 De nota lijkt voor kleine plannen heel stringent (19 )
In antwoord op de vraag die spreekt uit de nieuwe woningwet, ‘geef duidelijkheid over de
criteria voor de welstandstoets’, is ernaar gezocht in de welstandsnota zoveel mogelijk
inzicht te geven in de toetsingscriteria en toetsingskaders voor welstand.
Waar dit mogelijk is, wordt gekozen voor een zeer concrete benadering. Dit leidt voor kleine, eenvoudige bouwwerken tot stringente criteria. Als een plan daaraan voldoet, dan voldoet het aan redelijke eisen van welstand.
De welstandsnota geeft beleidsregels als bedoeld in de algemene wet bestuursrecht. Dit
betekent dat zij wel richtinggevend zijn, maar niet gelden als voorschriften. Van de welstandsnota, of van het advies dat op basis van de nota is opgesteld, kan daarom in bijzondere omstandigheden gemotiveerd worden afgeweken. In de praktijk betekent dit dat een
plan ook kan voldoen aan redelijke eisen van welstand als het niet voldoet aan de objectcri-
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teria. Als er aanleiding is om hiervan uit te gaan, dan wordt een plan getoetst aan de hand
van het algemene toetsingskader.
19 Hoe ga je om met slechte plannen, die wel aan alle criteria voldoen? (19)
Kleine en eenvoudige plannen die voldoen aan de daarvoor opgestelde objectcriteria krijgen een positief welstandsadvies. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de objectcriteria
zijn opgesteld, is het denkbaar dat er “lelijke” plannen zijn die voldoen aan de criteria. In
de praktijk zullen er enkele plannen zijn die, zij het met twijfel, toch een positief advies krijgen. Bij plannen die overduidelijk niet voldoen aan een gewenst beeld is het mogelijk negatief te adviseren. Dit zal wel altijd gemotiveerd moeten gebeuren.
20 Het incidenteel realiseren van extra bouwlagen creëert een zeer onrustig straatbeeld,
waarmee de welstandsnota (redelijke eisen van welstand) geen rekening houdt (17)
Vanuit het welstandstoezicht is het niet mogelijk om sturend te zijn in deze ontwikkelingen.
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Bestemmingsplannen moeten kaders stellen waarin wordt beargumenteerd dat de extra
bouwlaag wel/niet is toegestaan. In deze afweging zal moeten worden meegenomen of het
gesignaleerde gevolg van een onrustig straatbeeld moet leiden tot de conclusie dat een
extra laag daarom in zijn geheel niet wordt toegestaan. Welstand volgt deze ontwikkelin-
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gen alleen in de vorm van een architectonische toets van de voorgelegde bouwaanvragen.
21 Wijkberaad Vruchtenbuurt beklemtoont de noodzaak tot het opstellen van aanvullende
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voorschriften voor de welstandsbeoordeling van bouwplannen in de Vruchtenbuurt (16)
In het algemene toetsingskader voor de middelgrote plannen is de Vruchtenbuurt opgenomen in een van de karaktergebieden (planmatige uitbreiding 1920-1940). Wij zijn van
mening, dat de daarin opgenomen beschrijving die ook betrekking heeft op deze wijk voldoende recht doet aan de specifieke kwaliteiten. Daarnaast zorgt het onderdeel Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag van de welstandsnota voor een goede kwalitatieve bewaking in dit gebied waar het de verandering aan bestaande gevels betreft.
22 Het wijkberaad Vruchtenbuurt vraagt ook om toezicht op binnengebieden (16)
Het vrijhouden van welstandstoezicht van de gesloten binnengebieden betekent dat hier
geen welstandstoets meer plaats zal vinden voor nieuw- of verbouwplannen. Wel moet er
voor vergunningplichtige bouwwerken gewoon een vergunning aangevraagd worden.
Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor een architectonisch aanvaardbare uitwerking bij
de aanvrager.
Een belangrijk voordeel van het welstandsvrij maken is dat voor een grote groep kleinere
bouwwerken, waarbij individuele burgers opdrachtgever zijn, de procedure voor de aanvraag van een bouwvergunning vereenvoudigd wordt.
De gesloten binnengebieden zijn een minder bepalend onderdeel van het publieke stadsgezicht. Daarmee is een ander niveau van kwaliteitszorg dan bij de openbare ruimten, voor
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de hand liggend. Een belangrijk instrument van kwaliteitsbewaking is het bestemmingsplan.
Dat regelt de mate van bebouwing van de binnengebieden. De mate van bebouwing
bepaalt in grotere mate de kwaliteit van de binnengebieden dan de kwaliteit van de
bebouwing.
Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om bij bouwwerken die ernstig in strijd zijn
met redelijke eisen van welstand achteraf te sturen op de kwaliteit.
23 Gesteld wordt dat de welstandsnota voor wat betreft het aanzicht een conserverende
werking zou moeten hebben (16)
Het welstandstoezicht volgt op stedenbouwkundige kaders, die bepalen wat gebouwd mag
worden en waar dat kan gebeuren. Het initiatief voor de invulling van deze kaders ligt bij
de ontwikkelende partij en de architect. De welstandstoets als zodanig waarborgt een voldoende kwaliteit van de architectonische uitwerking, ook in relatie tot de architectuur en
stedenbouw in de omgeving. Omdat de welstandsnota volgend is, kan zij niet ingezet
wordt als middel om te conserveren.
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24 Pleit voor het uit het zicht plaatsen van kleine toevoegingen aan bestaande gebouwen
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(zoals antenne’s, schotelantennes en duiventillen) (16)
Het beleid, zoals dat in de Welstandsnota is geformuleerd, heeft als doel de bestaande
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kwaliteit voor zowel de individuele bebouwing als ensembles op straat- en wijkniveau te
behouden. Dit betekent dat nieuwbouw of toevoegingen aan bestaande bebouwing zoveel
mogelijk moet aansluiten op de bestaande kwaliteit. Toevoegingen zoals antennes, schotelantennes e.d. zijn geen originele elementen bij de bestaande bebouwde omgeving en dienen zich dan ook te voegen in het beeld, en voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst te worden. De welstandsnota geeft daartoe de objectieve toetsingscriteria.
25 Het criterium nr. 7 in het welstandsbeleid voor reclame-uitingen ‘Reclame mag alleen
gevoerd worden in de begane grond-zone en niet lager aan de gevel worden bevestigd
dan 2.20 meter boven trottoir’ is voor een aantal situaties in de binnenstad te beperkt
en kan zelfs leiden tot gevaarlijke of onwenselijke situaties (18)
Deze opmerking heeft betrekking op die straten – voornamelijk in het centrum – waar geen
sprake is van een trottoir en rijweg, maar van een als winkelerf ingerichte openbare ruimte.
Deze kenmerkt zich door een eenduidige bestrating van gevel tot gevel. De consequentie
daarvan is dat voor de bevoorrading de voertuigen vaak tot vlak langs de gevel parkeren.
In deze specifieke situatie zou de huidige regeling elke vorm van gevelreclame onmogelijk
maken, wat niet de opzet was. Door in de reclamenota voor deze categorie straten een uitzondering op te nemen van de algemene richtlijnen onder ad 7, kan deze onbedoelde
beperking worden weggenomen. Wij maken daarbij wel het voorbehoud dat het om smalle
straten moet gaan en dat de plaatsing van de gevelreclame steeds in overleg met de
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Welstandscommissie dient te geschieden. Op dit punt is het reclamebeleid aangepast.
26 Er is zorg voor het behoud van voldoende flexibiliteit en slagvaardigheid binnen de
gestelde criteria voor reclame (21)
Met het thans geformuleerde beleid meent het college op een effectieve wijze het gros
van de reclameaanvragen te kunnen afdoen. De kaders zijn immers helder en goed te interpreteren.
Er is vastgelegd waaraan een reclamedrager minimaal moet voldoen wil het voldoen aan
redelijke eisen van welstand. Door de vooraf gegeven helderheid in de criteria ontstaat de
kans voor kortere procedures.
Wil een ondernemer meer of van het beleid afwijkende reclame, dan zal de aanvraag in
kwalitatieve zin ook aantoonbaar een meerwaarde moeten hebben ten opzichte van de
standaardnormering; het ontwerp moet de afwijking van het beleid rechtvaardigen. In dit
laatste aspect - kwaliteit van een ontwerp of van een integraal straatplan - zit ook de flexiDE

biliteit van het beleid.
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27 Een keuzemogelijk wordt gevraagd in het reclamebeleid voor afwijking van de
architectuur bij een noodzaak voor economische levensvatbaarheid (21)
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De onderliggende gedachte van het reclamebeleid is dat reclame uit veel invalshoeken
(economie, toerisme, cultuur) van groot belang is. Eén en ander dient wel hand in hand te
gaan met de wens om dit in goede harmonie te laten verlopen met het Haagse straat-
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beeld. Een uitgangspunt is dat de reclame gerelateerd dient te zijn aan de architectuur
voor zowel omvang als plaats. De nota geeft de mogelijkheid om in de vorm van een
ontwikkelingskader voor een bepaald gebied afwijkende toetsingscriteria op te stellen (vast
te stellen door de gemeenteraad). In de tot nu toe gemaakte integrale concep plannen
wordt deze balans tussen het relateren aan de architectuur en het invulling geven aan de
economische noodzaak om reclame te maken goed gevonden.
28 Pleidooi voor een uitzonderingsstatus in het reclamebeleid voor revitaliseringsgebieden
(21)
Zoals hiervoor al is aangegeven heeft de gemeente beleid geschreven dat de vele kanten
van reclame positief benadert. Den Haag is daarnaast ook al geruime tijd bezig met het
opstellen en vaststellen van beleid dat zich richt op het bewaken van de kwaliteit van haar
bebouwde omgeving. Door de keuze van de wetgever om dit beleid te vatten in de vorm
van beleidsregels, kan daar in bijzondere situaties van worden afgeweken.
Bij het op voorhand aangeven van uitzondering is in de nota niet goed aan te geven wat
voor zo’n gebied dan de nieuwe normstelling zou moeten zijn. Er is voor gekozen om in te
spelen op integrale plannen, waarbij de bewijslast in de plannen zelf ligt. De gevraagde uitzonderingsstatus zit dus in het systeem van de regelgeving, in de vorm van het opstellen
van een ontwikkelingskader dat in de plaats treedt van het beheerbeleid.
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29 Pleidooi voor consistent beleid ten aanzien van reclame-uitingen (21)
De vraag om consistentie is naar onze mening in voldoende mate in de methodiek en
inhoud van het reclamebeleid verankerd. Voor gelijksoortige gebieden gelden immers
dezelfde regels. Er is in het beleid een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een duidelijk verschillend karakter, zoals beschermde stadsgezichten en bijvoorbeeld de bedrijvengebieden.

B

Reacties van procedurele aard

30 Het beginselplan ontbreekt (3)
Het beginselplan is een eerste uitwerking van de ontwerpopdracht volgend uit een vigerend bestemmingsplan, dan wel gebaseerd op een nieuw stedenbouwkundig kader. De welstandsadvisering over een beginselplan vindt binnen één van de kaders plaats die opgenomen zijn in de welstandsnota.
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31 Pleidooi voor gebieden zonder welstandstoezicht (1)
Het welstandstoezicht dient over de volle breedte van het planaanbod zorg te dragen voor
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een basiskwaliteit van de bebouwde omgeving. In gebieden waar bijvoorbeeld nog geen
sprake is van een te beschermen kwaliteit of waar door de aard van de functie en de ligging (bijvoorbeeld Pernis) geen welstandstoezicht noodzakelijk is komt de afweging van
welstandsvrij in beeld. Het pleidooi voor het welstandsvrij maken van delen van het stedelijke gebied kan geen navolging vinden, omdat daarmee in korte tijd alle verworven kwaliteiten zullen verdwijnen. Het effect is vele malen groter dan deze wens beoogt te bereiken.
32 Waarom alleen bij welstandsvrij denken aan particuliere opdrachtgevers, waarom geen
experiment voor corporaties? (3, 2)
De corporaties opereren meestal in de bebouwde kom van de gemeente in bestaande
stedenbouwkundige gebieden. Niet alleen tijdens de bouw maar ook na oplevering is
het noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen en waar nodig op te kunnen treden.
Denk hierbij aan de nadelige effecten van schotelantennes, fietsenbergingen, schuurtjes
etc. Het welstandsvrij maken van door corporaties te ontwikkelen gebieden heeft dan
ook meer negatieve effecten dan dat de welstandsvrijheid doet vermoeden. Als de
achterliggende gedachte van de vraag zich richt op meer gestroomlijnde procedures,
waarin de welstandsadvisering als een te laat komende ‘hobbel’ wordt gezien, dient de
oplossing eerder te worden gezocht in betere procedurele afspraken tussen de
marktpartijen en de gemeente dan het afschaffen van het welstandstoezicht.
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33 Waarom niet lelijke gebieden welstandsvrij maken (1)
Nog afgezien van de vraag hoe een lelijk gebied eruit ziet, is de welstandsnota niet opgesteld om een waardeoordeel te geven over de verschillende delen van de stad. De opzet
van de nota is de kwaliteit van de kerngebieden als basis te nemen voor de beoordeling
door de welstandscommissie en de start van het ontwerpproces bij de architect. In dat verband bestaan er in Den Haag dan ook gen lelijke of mooie gebieden.
34 Krijg je automatisch een bouwvergunning als je voldoet aan bijv. de criteria in een
clusterboek? (4)
Op het punt van de welstandstoets zal er – indien er wordt voldaan aan de criteria –
altijd een positief advies volgen. Een bouwaanvraag moet daarnaast ook voldoen aan
andere toetsingskaders, zoals het bestemmingsplan en het Bouwbesluit.
35 Welstandscommissie staat met nota voor een voldongen feit? (4)
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De bedoeling van de wetgever is om vooraf duidelijkheid te geven over de welstandsadvisering. De commissie functioneerde in veel gemeenten als een ‘black box’ over de inhoud
waarvan maar weinig bekend was. Door de wetswijziging moet er in het openbaar worden
vergaderd en moet duidelijk zijn op welke kaders en/of criteria de commissie haar advies
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moet baseren. De nota bepaalt dus de adviesruimte van de commissie.
36 Er bestaat de indruk dat de ‘kleintjes’ niets mogen en de ‘groten’ wel. Wat is de rol van
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welstand? (zie ook Toez. d) (4)
Deze vraag is ingegeven door de gedachte dat de commissie een rol heeft in de
stedenbouwkundige ontwikkelingen. De gedachte berust op een misverstand. De
welstandsnota is niet de plaats waar stedenbouwkundige ontwikkelingen worden
gevormd.
De stedenbouwkundige kaders echter zijn wel de basis voor het
welstandstoezicht. De Woningwet accentueert daarmee nog eens extra de scheiding
tussen stedenbouw en welstand en dwingt op deze wijze gemeentebesturen ook de
volgordelijkheid van processen te definiëren en aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is. Hieruit volgt in ieder geval dat de welstandscommissie geen verantwoordelijkheid
heeft voor stedenbouwkundige ontwikkelingen. Ook na de wetswijziging is de commissie
een deskundige adviescommissie van burgemeester en wethouders op het gebied van de
welstandelijke beoordeling van bouwvergunningsplichtige bouwwerken.
37 Reikwijdte van stedenbouw zou vermeld moeten worden in welstandsnota.
(zie ook Toezegging d) (4).
Zie antwoord onder 36. De reikwijdte van stedenbouw is het door gemeentelijke
besluitvorming vastleggen wat waar kan worden gebouwd. De welstandsnota bepaalt
daaraanvolgend de kwaliteitsnormen waaraan moet worden voldaan.
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Overigens is in de inleiding van de nota een paragraaf opgenomen om deze relatie uit te
leggen.
38 Hoe is de procedure vaststelling ontwikkelingskader en de relatie tussen die procedure
en de bouwplanprocedure? (2)
Op basis van een stedenbouwkundig plan voor een nieuw project/gebied zal door of onder
verantwoordelijkheid van de stedenbouwkundige afdeling een ontwikkelingskader moeten
worden geformuleerd. Deze plannen lopen in ontwikkeling en besluitvorming vooruit op de
formele bouwplanprocedure. Het concept-ontwikkelingskader zal ter inzage moeten worden gelegd en aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. Parallel daaraan loopt de
bouwplanprocedure en de welstandsbeoordeling zal in een dergelijk situatie moeten plaatsvinden op basis van het nieuwe toetsingskader.
39 Waarom geen stedelijke gebieden welstandsvrij en wel vrije verkavelingen.
Waarom niet geëxperimenteerd bij kleinschalige ontwikkelingen? (2)
Zie beantwoording bij vraag 31, 32 en 33.
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40 Wat is de procedure voor de vaststelling van ontwikkelingskaders? (19)
Op het moment dat een nieuwe ontwikkeling redelijkerwijs niet meer te beoordelen valt
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binnen het beheerkader – en deze vaststelling vindt plaats aan het begin van het ontwerpproces – zal er in het verlengde van c.q. parallel aan een stedenbouwkundig plan voor deze
bouwopgave een nieuw toetsingskader voor de Welstandscommissie worden opgesteld.
Dit zogenaamde ontwikkelingskader komt in de plaats van het voor het betreffende gebied
geldende beheerkader, zoals dit is vastgesteld in de Welstandsnota. Het ontwikkelingskader wordt een nieuw deel van de Welstandsnota. Net zoals de nota zelf zal het ontwikkelingskader een maand ter inzage liggen in het kader van de inspraakprocedure ex afdeling
3.4 Awb en vervolgens moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad en afgekondigd. Eerst na afronding van deze procedure treedt het ontwikkelingskader in de plaats van
het beheerkader voor het desbetreffende gebied.
41 Gesteld wordt dat bij aanwijzing van welstandsvrije gebieden, de gemeente een besluitvormingsprocedure als omschreven in de woningwet en de AWB dient te volgen. (16)
Het gestelde is juist. Voor wat betreft de gesloten binnengebieden is aan deze
voorwaarde, nu dit expliciet als voornemen in de nota is vermeld, voldaan.
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C Reacties van algemene aard
42 Benoeming lekenlid en samenstelling commissie, trendwatcher, andere samenstelling
van de cie. Afhankelijk van accent van het plan (3, 1; 12, 20)
De samenstelling van de commissie is afgestemd op het taakveld van de commissie, namelijk het adviseren van b&w over de welstandelijkheid van bouwplannen. Het lekenlid kan
vanuit een andere invalshoek hier een nieuw element aan toe voegen. Een uitgangspunt
blijft echter dat het een deskundig commissieadvies over bouwplannen betreft, waaraan de
Woningwet een formele waarde toekent. In deze opzet past het niet om de commissie een
andere taak te geven. Ook de aard van het planaanbod geeft geen aanleiding om hier
anders over te gaan denken. Naar de betrokkenen zou dit het advieswerk alleen maar
onduidelijker maken.
43 Procesgang langs welstand is martelgang (3)
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In het antwoord op vraag 32 is al kort ingegaan op de suggestie om de procedures te
verbeteren en daarin aan te geven welke plaats en rol de welstandscommissie daarin
inneemt. Het college is van mening, dat er op dit punt nog wist is te boeken. De ervaring
leert echter, dat op het moment dat de kaders helder zijn de advisering ook goed verloopt.
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In de afgelopen jaren is er intern veel tijd geïnvesteerd in het beter ordenen van het werk
en het helder maken van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De stedenbouwkundige afdeling en de stadsstedenbouwer hebben hierbij een grote rol vervuld en het overleg
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tussen hen en de commissie over de stedenbouwkundige kaders heeft in het vervolgproces
bij veel plannen tot een grote mate van consensus geleid en als gevolg daarvan tot een
snellere doorlooptijd van procedures. Voorts wijzen wij erop, dat het onzes inziens niet aangaat om voor slecht lopende procedures alleen de schuld bij de welstandscommissie te leggen nu de commissie wordt gevraagd te reageren op de aangeboden plannen. De verantwoordelijkheid voor de ontwerpen ligt immers niet bij de commissie.
44 Nota is incompleet voor de leek: werkelijkheid is meer politiek en economisch
Ook relatie met Woningwet kan beter. (4)
Vanzelfsprekend bepalen politieke, maatschappelijke en economische factoren in hoge
mate de ontwikkelingsrichtingen van de gemeente. Door planvorming ontstaan
vervolgens veranderingen in de bebouwde omgeving. De welstandstoets heeft in dat
kader geen andere rol dan te zorgen dat de nieuwe bebouwing voldoet aan redelijke
eisen van welstand. Voor zover gesteld is dat dit voor de leek onlogisch is, is in de
inleiding aandacht besteed aan de belangrijke aspecten van de nieuwe Woningwet naast
de relatie tussen stedenbouw en welstand.
45 Marges van het college om advies naast zich neer te leggen (4)
De welstandscommissie adviseert het college over bouwplannen of deze voldoen aan rede-
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lijke eisen van welstand. Na de vaststelling van de nota zal de commissie aangeven in haar
advies welk onderdeel van de welstandsnota zij heeft gehanteerd en of een bouwplan daar
binnen past of niet. In het laatste geval kan bij aantoonbare kwaliteit toch worden geadviseerd om in dat specifieke geval een vergunning te verlenen. In de situatie dat er geen
positief advies wordt gegeven, kan het college hetzij de vergunning op grond daarvan weigeren, dan wel de welstandscommissie niet volgen in haar advies op grond van andere
zwaarwegende omstandigheden.
Dit dient altijd gemotiveerd te gebeuren. Door deze wijziging van de wet behoort het op
andere architectonische gronden contraire gaan aan het welstandsadvies tot het verleden,
omdat de architectonische gronden zijn vastgelegd in de welstandsnota.
46 Verzoek om en paragraaf betreffende handhaving (4)
Dit verzoek vindt zijn aanleiding in de constatering, dat een aanvrager van een vergunning
in een soms ingewikkeld gesprek met de gemeente/welstandscommissie geraakt, terwijl zij
die illegaal bouwen feitelijk ongemoeid laten. De Welstandsnota is echter geen beleidsdo-
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cument dat actief gericht is op handhaving. De nota bevat wel voldoende bouwstenen om

WELSTANDS

vooraf inzicht te geven in de haalbaarheid van aanschrijving van illegale bouw.
47 Wie bepaalt in welke mate mag worden afgeweken van de algemene beleidsregels? (2)
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Slechts in bijzondere situaties mag worden afgeweken van de beleidsregels. Alleen als
er sprake is van een ‘hogere’ kwaliteit of een plan met andere bijzondere kenmerken kan
worden geadviseerd aan b&w om ondanks de afwijking(en) de bouwvergunning toch te
verlenen. De welstandscommissie dient in een dergelijk situatie gemotiveerd aan te
geven op welke punten een bouwplan afwijkt van de in de Welstandnota opgenomen
toetsingskaders en om welke redenen zij toch positief adviseert. De mate waarin mag
betreffende ontwerp en de locatie waarin het moet komen. Het college hoeft dit advies
niet te volgen.
48 Vraagt aandacht voor regelgeving van duurzaam bouwen en zonnepanelen en overige
regelgeving zoals verdiepingshoogte (2)
De vraag voor de aandacht van andere beleidsvelden is vanuit het oogpunt van de
aanvrager begrijpelijk. In het project Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag is bij de
kozijnvervangingen rekening gehouden met de geldende isolatienormen. Voor
voorzieningen als zonnepanelen zullen aparte sneltoetscriteria worden opgenomen.
Voor andere onderdelen van “duurzaam bouwen” is de welstandsnota niet het
aangewezen kader.
49 Aandacht voor inrichting openbare ruimte. Welstand moet ook kaders formuleren voor
de openbare ruimte (2)
Openbare ruimten spelen in de welstandsnota een rol, waar het de karaktergebieden

Inspraakresultaten

Inspraakresultaten

betreft. De inrichting van de openbare ruimte is evenwel geen beleidsterrein waar de
welstandsnota voor is opgesteld. In Den Haag is inmiddels de kadernota Openbare
Ruimte door het college vastgesteld.
50 Volgordelijkheid welstandstoets op ontwerp stedenbouwkundige kaders. Is er dan niet
meer behoefte aan instelling van en stedenbouwkundige cie. met meerdere disciplines.
(2)
Het ontwerpen van nieuwe stedenbouwkundige plannen, de beoordeling van
bouwplannen of het opverzoek van derden ontwikkelen van stedenbouwkundige
kaders is een taakveld dat bij uitsluiting toebehoort aan de
stadsstedenbouwer en/of de afdeling Ruimtelijke Ordening/Monumentenzorg van de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Deze dienst biedt ruime voor overleg en is de
intermediair tussen de externe belanghebbenden en de welstandscommissie. Aangezien
de welstandscommissie geen inhoudelijke, maar een adviserende taak heeft op het
DE
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gebied van stedenbouw ligt het niet voor de hand om deze commissie te splitsen.
Voor haar taakveld heeft de commissie geen behoefte aan andere disciplines.
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51 Verzoek om speciaal overleg voor ‘grootverbruikers’. Commissie voor grote
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bouwplannen. (2, 3)
De vraag komt voort uit de ervaring dat grote plannen soms in dezelfde vergadering
wordt besproken als kleine plannen. De evaring bij de commissie heeft een jaar of zes
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geleden geleid tot het instellen van de kleine commissie (4 leden) voor alle kleine
plannen en de plenaire commissie (7 leden) voor de grote bouwplannen. Afhankelijk van
de aard en de omvang van het plan is een kwartier of en veelvoud daarvan
gereserveerd. Net zoals de aanvragers van de grote plannen hebben ook de particuliere
aanvragers behoefte aan een snelle behandeling. Een verdere splitsing van het werk van
de commissie is gezien het geringe aantal grote plannen niet zinvol.
52 Heeft het algemene toetsingskader een formele status? (12)
Het algemene toetsingskader heeft net als de specifieke criteria een formele status. De
methodiek gaat uit van de aanname dat kleine plannen worden getoetst aan de specifieke
welstandscriteria. Indien een bouwplan niet beoordeeld kan worden binnen de specifieke
criteria, dan geldt altijd het algemene toetsingskader. Door de vaststelling van de
Welstandsnota, waarin de toetstingcriteria en de -kaders zijn opgenomen, vormen deze dus
het formele toetsingskader van de Welstandscommissie.
53 Is Welstandsvrij vooraf bepaald? (7)
Voor een aantal bouwactiviteiten regelt de Woningwet en een daarop gebaseerde
Algemene Maatregel van Bestuur in welke gevallen er van rechtswege geen welstandstoets
is. Hierbij wordt gedoeld op de bouwvergunningvrije bouwwerken en is deze duidelijkheid
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dus vooraf gegeven door de wetgever.
Daarnaast kan in elke gemeente de gemeenteraad objecten en/of gebieden aanwijzen die
uitgezonderd worden van het welstandstoezicht. Dit is een bevoegdheid van het gemeentebestuur, waarvan afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden gebruik kan worden
gemaakt.
54 Wat is de definitie van een gesloten binnenterrein, in het kader van de vrijstelling van
welstandstoezicht voor gesloten binnengebieden?(10 )
In de concept nota wordt voorgesteld om bouwwerken op gesloten binnengebieden, voorzover deze niet binnen een rijksbeschermd stadsgezicht vallen, vrij te stellen van welstandstoezicht. Onder een gesloten binnengebied wordt verstaan ‘een binnengebied dat, door
de gesloten omliggende bebouwing, vanaf de openbare straat niet zichtbaar is’. Tevens
wordt de vrijstelling als volgt nader omschreven: De vrijstelling betreft bouwwerken die
onder de objectcriteria vallen en die plaatshebben op een gesloten binnengebied dat niet
ligt in een rijksbeschermd stadsgezicht.
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Zoals onder 53 is aangegeven betekent vergunningvrij eveneens welstandsvrij. De burger
hoeft dit niet te melden en kan in principe zo aan de slag, mits hij blijft binnen de kaders
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die de wetgever heeft vastgesteld voor vergunningvrij bouwen. Op het moment dat gebieden of objecten bij raadsbesluit welstandsvrij worden geldt daarvoor op het gebied van
welstand geen toets meer. De betreffende plannen worden getoetst aan bestemmingsplan,
Bouwverordening en Bouwbesluit en kunnen op basis van die toets worden afgewikkeld.
56 Wat is het verband tussen de welstandsnota en andere beleidsstukken zoals de Haagse
woonvisie? (12 )
De welstandsnota geeft kaders voor architectonische toets van bouwplannen. Het welstandstoezicht volgt daarmee stedenbouwkundige kaders. Stedenbouwkundige kaders
bepalen wat gebouwd mag worden op welke plek. Deze kaders kunnen zijn vastgelegd in
bestemmingsplannen, maar ook in stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies en dergelijke.
De woonvisie doet uitspraken over gewenste ontwikkelingen in woningmarkt in Den Haag.
Die visie zal bij concrete bouwplannen omgezet moeten worden in stedenbouwkundige
kaders, welke bepalend zijn voor bijvoorbeeld verkaveling, functie, en massa. Het welstandstoezicht richt zich op de architectonische uitwerking binnen die gestelde kaders.
57 Kan de informatie uit de welstandnota beschikbaar worden gemaakt voor internet? (11)
Rond het opstellen van de welstandsnota is veel aandacht gegeven aan het communiceren
over welstand en de nieuwe welstandsnota. Eén van de doelstellingen is het eenmaal vastgestelde beleid op een toegankelijke manier beschikbaar maken voor de verschillende
doelgroepen. Naast reguliere publicaties – de nota zelf en bijvoorbeeld foldermateriaal – is
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er in het plan van aanpak ruimte gemaakt voor het maken van een internet publicatie.
Deze zal in navolging van de vaststelling en bekendmaking worden ontwikkeld. De internetpagina over de welstandsnota moet herkenbaar en toegankelijk zijn en een onderdeel
uitmaken van de internetsite van de gemeente Den Haag.
58 Welke rol speelt het fenomeen ‘beeldkwaliteitplan’ in het ruimtelijke kwaliteitsbeleid
van de gemeente Den Haag? (19)
In de gemeente Den Haag worden geen beeldkwaliteitplannen opgesteld. Er is wel een
goede inventarisatie van de bestaande gebouwde stad, waarbij ook veel aandacht is
geschonken aan de cultuurhistorische waarden die Den Haag rijk is. Die inventarisatie heeft
Bij nieuwe ontwikkelingen in of rond de gebouwde stad worden gewenste beeldkwaliteiten
geformuleerd in stedenbouwkundige visie, plannen of kaders. Onderdeel van het nieuwe
welstandsbeleid zal zijn het formuleren en formeel vaststellen van toetsingskaders voor het
welstandstoezicht bij deze ontwikkelingen.
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59 De beschrijving van het begrip typologie in de Algemene architectuurcriteria wordt
moeizaam gevonden (19 )
Het begrip ‘typologie’is opgenomen in de algemene architectuurcriteria omdat de typolo-
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gie een wezenlijk aspect is van de kwaliteit van architectuur. In de nota wordt met typologie bedoelt de herkenbaarheid van de functie van het gebouw in de architectuur.
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60 Gepleit wordt om het grijze gebied op de kaart ‘indeling welstandsregime’s’ ook te
laten vallen onder welstandstoezicht (16 )
In paragraaf 5 van Deel I van de concept Welstandsnota wordt ingegaan op de verschillende regime’s voor welstandstoezicht. Hierin wordt vermeld dat er een strenger regime is
voor de beschermde stadsgezichten en dat het overige van de stad valt onder een regulier
toezicht. Abusievelijk is dit laatste niet verwerkt in de legenda van de kaart waarnaar in
dezelfde paragraaf wordt verwezen. Het grijze gebied valt onder het reguliere welstandstoezicht.
61 Hoe wordt de kwaliteit van vergunningvrije en licht-vergunningplichtige bouwwerken
bewaakt? (16)
In de Welstandsnota zijn objectcriteria opgenomen voor de kleine bouwactiviteiten rond de
bestaande bebouwing. Daarbij is vanuit een oogpunt van de welstandsadvisering geen
onderscheid gemaakt tussen vergunningvrij, licht vergunningplichtige en regulier vergunningplichtige bouwwerken, omdat de kleine verschillen die een aanvraag net in de ene of
de andere categorie doet belanden voor de architectonische opgave geen verschil maakt.
Dit betekent dat de licht vergunningplichtige bouwwerken onder het welstandstoezicht
vallen. Voor vergunningvrije bouwwerken geldt dit niet, maar voor deze groep bouwwerken
geeft de nota wel criteria die kunnen worden gebruikt.
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62 Reclamevoorzieningen dienen rekening te houden met veiligheids- en herkenbaarheidseisen (16)
Het reclamebeeld voor de Den Haag heeft een aantal invalshoeken. In de eerste plaats
heeft reclame positieve effecten op de economische, culturele en toeristische branches.
Reclame is ook voor Den Haag van groot belang, welke belang niet strijdig hoeft te zijn
met een streven naar goede en kwalitatief hoogwaardige reclamedragers. Het is aan de
aanvragers om binnen de kaders van het reclamebeleid voorstellen te doen voor reclameuitingen, die zich goed zullen voegen in het gevelbeeld. Voor degenen die daar minder aan
hechten geeft het reclamebeleid criteria, die in ieder geval zullen leiden tot situaties die
voldoen aan redelijke eisen van welstand. Voor wat betreft de verkeersveiligheid merken
wij op, dat de reclamedragers in de openbare ruimte alleen zullen worden toegestaan op
basis van een plaatsingsplan. Binnen de beoordeling van dat plaatsingsplan wordt ook de
verkeersveiligheid en het gebruik van de openbare straat meegewogen.
DE

63 In Loosduinen spelen twee grote plannen op dit moment, de Internationale school en
de nieuwbouw in het Wijndaelerplantsoen. Kan je bij deze plannen uit de voeten met
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het beheerkader? (20)
Het in de Welstandsnota opgenomen beheerkader bevat het algemene toetsingscriteria
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voor de middelgrote bouwplannen. Uitgangspunt is dat deze plannen kunnen worden
beoordeeld binnen dat kader, wat tevens betekent dat het beheerkader er ook is voor
plannen die daar op onderdelen van afwijken. Na de vaststelling en afkondiging van de
Welstandsnota gaat dan ook de vraag spelen of en in hoeverre een ontwikkeling binnen
dat beheerkader past of dat de afwijkingen zo evident en/of groot zijn, dat een ontwikkelingskader moet worden opgesteld dat volgt uit de stedenbouwkundige planvorming. In
het onderhavige geval spelen twee situaties. Op de locatie van het Wijndaelerplantsoen
komt in de plaats van een schoolgebouw een wooncomplex en in geval van de
Internationale school zijn er plannen voor een omvangrijk scholencomplex in een groengebied. In beide gevallen gebieden waarvoor een toets uitsluitend in relatie tot de bestaande omgeving wellicht niet wenselijk is. In dat geval zal de gemeente een ontwikkelingskader opstellen dat in de plaats komt van het beheerbeleid.
64 Wat wordt bedoeld met alzijdige architectuur? (20)
In gebieden met veel vrije verkavelingen is niet zozeer sprake van een voor- en achtergevel
zoals in de 20-40-gordel. Deze wijken kenmerken zich door bebouwing die gelijkwaardige
voor-, zij- en achtergevels hebben. Het principe van de kwalitatief gelijkwaardige gevels
duidt men aan met begrip alzijdigheid.
65 In de nota wordt teveel jargon gebruikt om voor de burger begrijpelijk te zijn (4)
Hoewel het welstandsbeleid zich bezig houdt met de bouwkunst en architectuur is het niet
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ondenkbaar dat de vaktaal onhelder en daardoor niet begrijpelijk is. Wij hadden ons dit al
ter harte genomen door de definitieve tekst van de nota door een professionele
taalkundige te laten vertalen naar ‘begrijpelijker’ Nederlands. Daarnaast hebben wij voor
veelgebruikte termen aan de nota een begrippenlijst toegevoegd, waarin een verklaring
van de technische termen is opgenomen.
66 De nota gaat onvoldoende in op de relatie tussen welstandsbeleid en het nieuwe
vergunningenregime van de woningwet. (4)
Aan deze opmerking zijn wij tegemoetgekomen door in de inleiding aandacht te besteden
aan de bouwvergunningprocedure, en de rol en plek van het welstandstoezicht daarin.
Ingegaan wordt op de verschillen tussen vergunningsvrij, licht en regulier vergunningplichtig en op welke wijze het welstandsbeleid daarop aansluit.
67 Het kaartmateriaal in de nota is niet voldoende helder en het kan in tekst beter worden
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toegelicht. (4)
Naar aanleiding van inspraakprocedure en de daarin genoteerde op- en aanmerkingen op
de kaarten zijn deze verder uitgewerkt en toegelicht. Met de thans in de nota opgenomen
kaarten ontstaat naar onze mening een helder overzicht van de regimes en van de karakter-
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gebieden.
68 Pleidooi voor het in de nota opnemen van inrichting openbare ruimte en
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straatmeubilair. (4)
Op initiatief van de Adviescommissie Openbare Ruimte is de Kadernota openbare ruime
opgesteld, welke nota inmiddels door het college is vastgesteld. In deze nota is het beleid
met betrekking tot de openbare ruimte opgenomen. Ter toelichting geldt nog het volgende: het welstandstoezicht mag wettelijk alleen plaatsvinden over vergunningplichtig activiteiten en dan alleen als daartoe vooraf welstandscriteria zijn vastgesteld en afgekondigd.
De inrichting van de openbare ruimte is op enkele bouwkundige activiteiten na bouwvergunningvrij en daarmee ook welstandsvrij. Het in de welstandsnota opnemen van richtinggevende kaders voor de openbare ruimte is dan ook niet aan de orde. Voor straatmeubilair
geldt bovendien dat dit (ingevolgde het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken) vergunningvrij is.
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65 IN DE NOTA WORDT TEVEEL
JARGON GEBRUIKT OM VOOR DE BURGER
BEGRIJPELIJK TE ZIJN (4)
HOEWEL HET WELSTANDSBELEID ZICH BEZIG
HOUDT MET DE BOUWKUNST EN ARCHITECTUUR IS HET NIET ONDENKBAAR DAT DE
VAKTAAL ONHELDER EN DAARDOOR NIET
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BEGRIJPELIJK IS. WIJ HADDEN ONS DIT AL TER
HARTE GENOMEN DOOR DE DEFINITIEVE
TEKST VAN DE NOTA DOOR EEN PROFESSIONELE TAALKUNDIGE TE LATEN VERTALEN NAAR
‘BEGRIJPELIJKER’ NEDERLANDS. DAARNAAST
HEBBEN WIJ VOOR VEELGEBRUIKTE TERMEN
AAN DE NOTA EEN BEGRIPPENLIJST TOEGEVOEGD, WAARIN EEN VERKLARING VAN DE
TECHNISCHE TERMEN IS OPGENOMEN.
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Begrippenlijst
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Index

A—Z

Begrippenlijst A — E

A
Aanbouw: Een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw.
Afdak: Los dak tegen een gebouw.
Asymmetrie: Ongelijkheid in de compositie aan weerszijden van een denkbeeldige
middenlijn.

B
Bestemmingsplan: Een door de gemeente vastgesteld plan waarin bestemming, gebruik en
bebouwingsvoorschriften van grond zijn vastgelegd.
Bijgebouw: Een aan het hoofdgebouw ondergeschikt, vrijstaand gebouw.
Blinde muur of gevel: Muur of gevel zonder vensters of andere openingen.
Boeiboord: Opstaande kant, al dan niet hellend, van een dakgoot of dakrand.
Borstwering: opstaand muurdeel onder gevelopeningen of op balkons
Bouwblok: Een groep gebouwen die aan alle zijden door straten, wegen of groen begrensd
is, en zo een stedenbouwkundige eenheid vormt.
Bouwlaag: Gedeelte van een gebouw tussen twee vloeren.

DE
WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

Bouwmassa: Volume van een gebouw inclusief aanbouwen.
NOTA·blad 107·04
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Carport: Afdak om een auto onder te stallen, minimaal aan drie zijden open.
Begrippenlijst

Compositie: Ordening van de afzonderlijke onderdelen van een gebouw ten opzichte
van elkaar.

D
Dakhelling: De hoek waarin een dakschild staat.
Dakopbouw: Extra toegevoegde bouwlaag op een bestaand gebouw.
Detaillering: De detaillering betreft vaak de technische aspecten van een gebouw, zoals de
ontmoeting van gevel en venster of dakkapel en dak, en kan op een decoratieve
manier uitgewerkt zijn tot ornamentiek.

E
Ensemble: Het samenspel van meerdere aparte of gedeelde gebouwen tot een geheel.
Erf: Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
gebouw .
Erfscheiding: Vastgestelde grens van een (bebouwd) stuk grond.
Erker: Rechte- of veelhoekige uitbouw aan de gevel van een gebouw langs een of meer
verdiepingen.

Begrippenlijst G — N

G
Geleding: Verticale of horizontale patronen die zichtbaar zijn in de gevelcompositie..
Gesloten binnengebied: een binnengebied dat, door de gesloten omliggende bebouwing,
vanaf de openbare straat niet zichtbaar is .
Gevelopeningen: Openingen in een gevel met als doel licht en lucht toe te laten, en toe
gang te verschaffen tot het gebouw, zoals vensters en deuren.

H
Hoofdvorm: Meest herkenbare vorm van een gebouw, vaak tevens de hoofdmassa.

I
Individueel gebouw: Vrijstaand, zelfstandig gebouw.
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K
Karaktergebieden: Gebieden die door hun overeenkomstige stedenbouwkundige en
architectonische kenmerken een eenheid vormen.
Kozijn: Houten, stalen, aluminium of kunststof raamwerk, waarin een raam of deur is
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aangebracht.

L
Begrippenlijst

Latei: Draagbalk die zorgt voor de horizontale overspanning boven een deur- of
vensteropening.
Lijst: Rand op of als bekroning van de gevel (kroonlijst).
Lint: Langgerekte polderweg, vaak naast een sloot of wetering, met daarlangs bebouwing.
Loggia: Overdekte glazen veranda.
Luifel: Plat afdak boven een deur of pui.

M
Maaiveld: Oppervlakte van een natuurlijk of aangelegd terrein.
Massacompositie: Samenstelsel van verschillende bouwmassa’s tot één compositie.
Metselverband: Wijze waarop de bakstenen ten opzichte van elkaar gemetseld zijn,
zoals staand verband en kruisverband.

N
Nok: Bovenste horizontale rand van het dak waar de schilden elkaar raken.

Begrippenlijst O — S

O
Ondergeschikt: Van minder betekenis in bouwmassa, vorm en functie.
Ontsluiting: Wijze waarop een gebouw toegankelijk is gemaakt.
Oriëntatie: Plaatsing of richting van een gebouw ten opzichte van de stedenbouwkundige
situatie.
Ornamentiek: Decoratieve elementen aan een gebouw, meestal voortkomend uit praktische
noodzaak.
Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel.

P
Parcellering: Het zichtbaar maken van de perceelsgrens in de gevel.
Plastiek: Datgene dat vorm en stijl geeft aan de bouwmassa, zoals risalieten, balkons en
erkers.
Plint: Duidelijk herkenbare onderste horizontale laag van een gevel van een individueel
gebouw, soms in een ander materiaal uitgevoerd dan de rest van de gevel.
Portiek: Gesloten of open trappenhuis over meerdere verdiepingen.
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Profilering: Sprekende kenmerken van een gebouw, in het profiel zichtbaar gemaakt.
Pui: Het onderste gedeelte van een gevel onder de puibalk. Meestal bevindt zich hier een
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winkelbedrijf of iets dergelijks.

R
Renovatie: Hernieuwing van (onderdelen) van een gebouw.
Restauratie: Het in authentieke staat herstellen van een gebouw.
Risaliet: Deel of delen van een gebouw die naar voren springen ten opzichte van de bouw
massa.
Ritmiek: Ritme ontstaan door plastiek en geleding in een gevelwand.
Rollaag: Horizontale reeks stenen op zijn kant, die boven een gevelopening of aan de
bovenzijde van een gemetselde wand geplaatst zijn.
Rolluik: Blind ter afsluiting van raam of deurkozijnen, dat rollend op- en neergelaten kan
worden.
Rooilijn: Lijn die de grens van de bebouwing aangeeft, meestal bepaald in bestemmings
plannen.

S
Schaal: Maatstaf die de onderlinge verhoudingen tussen gebouwen bepaald.
Schuur: Eenvoudig houten gebouwtje zonder verdieping, dat tot bergplaats dient.
Serre: Afgesloten, glazen veranda aan een huis.
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Begrippenlijst T — Z

T
Textuur: Wijze waarop iets is samengesteld, bepaald door de structuur van materialen.
Glad, ruw en bobbelig zijn bijvoorbeeld bepalingen van textuur.
Typologie: Het onderscheid tussen verschillende typen gebouwen met hun specifieke
kenmerken, zoals huizen, kerken, stadhuizen of kiosken.

U
Uitbouw: Met een gebouw verbonden bouwwerk, dat toegankelijk is vanuit de hoofdmassa
van het gebouw.

V
Verdiepingshoogte: Hoogte van de verdieping tussen twee vloeren.
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Vrije verkaveling: Los op kavels geplaatste gebouwen, die daardoor vrijstaand zijn.
Voorkant: Voorgevel, voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een gebouw.
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Z
Zichtlijnen: Lijnen die vrij zicht geven tussen twee gebouwen.
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