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In een enkele geval zal het voorkomen dat de gebiedsgerichte 
criteria ontoereikend of te beperkend zijn. Het kan gebeuren dat 
een plan wel voldoet aan redelijke eisen van welstand, maar niet aan 
de gebiedsgerichte criteria. Daarom zijn in deze welstandsnota ook 
algemene criteria opgenomen. Daarmee kan een bouwplan geheel 
op zichzelf, op het eigen architectonische vakmanschap worden 
beoordeeld. Deze algemene welstandscriteria zijn slechts bedoeld 
voor de onverwachte, experimentele of opvallende bouwwerken 
(waaronder ook alle monumenten). Als stelregel geldt daarbij dat er 
hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architec-
tonisch vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn 
omgeving onderscheidt.

3.8.1 Relatie tussen vorm, gebruik en constructie

Bij een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 
heeft de verschijningsvorm een relatie met het gebruik ervan en de 
wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook 
zijn eigen samenhang en logica heeft.

Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. 
Hoewel het welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke 
verschijningsvorm, kan de vorm van het bouwwerk niet los worden 
gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die 
materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie te 
maken. Gebruik en constructie bepalen in belangrijke mate de vorm. 
Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan 
het gebruik of de constructie. Ook wanneer andere aspecten dan 
gebruik en constructie de vorm tijdens het ontwerpproces gaan 
domineren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke verschijnings-
vorm een belangrijke relatie houdt met zijn oorsprong. Daarmee 
is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm méér is dan een recht-
streekse optelsom van gebruik en constructie. Er zijn daarnaast 
andere factoren die hun invloed kunnen hebben, zoals de omgeving 
of de betekenis die een vorm in een bepaalde omgeving kan heb-
ben (gekregen). Maar als de vorm in tegenspraak is met het gebruik 
en de constructie, dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en 
integriteit.

3.8.2 Relatie tussen bouwwerk en omgeving

Een bouwwerk dat voldoet aan redelijke 
eisen van welstand levert een positieve 
bijdrage aan de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld 
naarmate de openbare betekenis van het 
bouwwerk of van de omgeving groter is.

Bij het oprichten van een gebouw is sprake 
van het afzonderen en in bezit nemen van 
een deel van de algemene ruimte voor 
particulier gebruik. Gevels en volumes 
vormen zowel de externe begrenzing van 
de gebouwen als ook de wanden van de 
openbare ruimte die zij gezamenlijk bepalen. 
Het gebouw is een particulier object in een 
openbare context, het bestaansrecht van 
het gebouw ligt niet in het eigen functione-
ren alleen, maar ook in de betekenis die het 
gebouw heeft in zijn stedelijke of landschap-
pelijke omgeving. Ook van een gebouw dat 
contrasteert met zijn omgeving mag wor-
den verwacht dat het zorgvuldig is ontwor-
pen en de omgeving niet ontkent. Het gaat 
erom dat het gebouw een positieve bijdrage 
levert aan de kwaliteit van de omgeving en 
de te verwachten ontwikkeling daarvan.

3.8.3 Betekenis van vormen in sociaal-
culturele context

Van een bouwwerk dat voldoet aan re-
delijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat verwijzingen en associaties 
zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, 
zodat er concepten en vormen ontstaan die 
bruikbaar zijn in de bestaande maatschap-
pelijke realiteit.
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3.8.4 Evenwicht tussen helderheid en com-
plexiteit

Van een bouwwerk dat voldoet aan re-
delijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat er structuur is aangebracht in 
het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht 
door simpelheid verloren gaat. 

3.8.5 Schaal en maatverhoudingen

Een bouwwerk dat voldoet aan redelijke 
eisen van welstand is een samenhangend 
geheel van maatverhoudingen, dat beheerst 
wordt toegepast in ruimtes, volumes en 
vlakverdelingen.

Ieder bouwwerk heeft een schaal die 
voortkomt uit de grootte of de betekenis 
van de betreffende bouwopgave. Grote 
bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun 
eigen grenzen geleed zijn, maar worden 
onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er 
uitzien als een verzameling losstaande kleine 
bouwwerken. 

De maatverhoudingen van een bouwwerk 
zijn van groot belang voor de belevingswaar-
de ervan, maar vormen tegelijk één van de 
meest ongrijpbare aspecten bij het beoorde-
len van ontwerpen. De waarnemer ervaart 
bewust of onbewust de maatverhoudingen 
van een bouwwerk. Echter, waarom de 
maatverhoudingen van een bepaalde ruimte 
aangenamer, evenwichtiger of spannender 
zijn dan die van een andere, valt nauwelijks 
vast te stellen.

De afmetingen en verhoudingen van gevel-
elementen vormen samen de compositie 
van het gevelvlak. Hellende daken vormen 
een belangrijk element in de totale com-
positie. Als toegevoegde elementen (zoals 
een dakkapel of een aanbouw) te dominant 
zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of 
de vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet 
alleen van het object zelf, maar ook van de 
omgeving waarin dat is geplaatst.

3.8.6 Materiaal, textuur, kleur en licht

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 
ondersteunen materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het 
bouwwerk en maken ze de ruimtelijke samenhang met de omge-
ving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk.

Door materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk 
uiteindelijk zijn visuele en voelbare kracht. De keuze van materialen 
en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan 
materiaal en ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid 
maakt de keuze moeilijker en het risico van een onsamenhangend 
beeld groter. Als materialen en kleuren teveel los staan van het ont-
werp en daarin geen ondersteunende functie hebben maar slechts 
worden gekozen op grond van decoratieve werking, wordt de 
betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggings-
kracht van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 
gebruik van materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan de 
architectonische vormgeving of wanneer het gebruik van materialen 
en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaans-
periode van het bouwwerk in de weg staat.

3.8.7 Detaillering

Bij een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand is 
sprake van een zorgvuldige en op duurzaamheid gerichte bouwkun-
dige detaillering.

De manier waarop materialen en bouwkundige constructies zijn 
gedimensioneerd en onderling worden samengebracht evenals de 
wijze waarop het materiaal naar zijn eigenschappen is gevormd en 
toegepast, bepalen in hoge mate de esthetische kwaliteiten van een 
bouwwerk. Ook zijn ze bepalend voor de duurzaamheid en instand-
houding van een bouwwerk en dus voor de welstand en de ruimte-
lijke kwaliteit van hun omgeving.


