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4.1. Begrippenlijst
 

Aanbouw grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een gevel van een gebouw;

Aansluiten bij hetzelfde als, overeenkomstig;

Afgeknot waarvan de top geacht wordt afgesneden te zijn door een al dan niet evenwijdig aan het 
grondvlak lopend plat vlak;

Afstemmen op in overeenstemming brengen met;

Bebouwing één of meerdere gebouwen en/of andere bouwwerken;

Bijgebouw grondgebonden gebouw van één bouwlaag dat los van het hoofdgebouw op het erf of kavel 
staat of aan een gevel van een gebouw maar niet direct toegankelijk vanuit dat gebouw; 
meestal bedoeld als schuur, tuinhuis of garage;

Boeibord opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal;

Boerderij gebouw of gebouwen op een erf met een (oorspronkelijke) agrarische functie en het daarbij 
behorende woonhuis;

Bouwblok een door bebouwingsgrenzen omgeven horizontaal vlak;

Bouwlaag verdieping van een gebouw;

Bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, metaal, steen of ander materiaal, welke hetzij 
direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond;

Bungalow woning waarvan alle vertrekken op de begane grond zijn gesitueerd;

Carport afdak om een auto onder te stallen, meestal bij een woonhuis;

Compositie ordening van de verschillende onderdelen van een bouwwerk of situering van een gebouw 
ten opzichte van de omringende bebouwing;

Contrasteren een tegenstelling vormen;

Dak overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of meer hellende vlakken 
(schilden) of uit een horizontaal vlak;

Dakkapel klein uitspringend venster dat een hellend dakvlak onderbreekt;

Damwandprofiel plaatmateriaal met omega-vormige profilering;

Detail ontmoeting van verschillende bouwdelen, zoals gevel en dak of gevel en kozijn;

Detaillering wijze waarop details zijn ontworpen en uitgevoerd;

Detoneren misstaan;

Ensemble architectonische of stedenbouwkundige compositie van meerde panden;

Erf al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en voor zover 
een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt;

Erfafscheiding fysieke scheiding rond een erf;

Erker kleine toevoeging van ten hoogste één bouwlaag aan de gevel van een gebouw;
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Gebouw elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt;

Geleding het onderling verbonden zijn van de diverse delen van een geheel;

Gevel buitenmuur van een gebouw;

Gevelaanzicht Hiermee worden de gevels bedoeld die gekeerd zijn naar het openbaar toegankelijk gebied. 
Deze gevels worden getoets. Gevels gekeerd naar niet openbaar toegankelijk gebied vallen 
onder het vergunningvrije bouwen.

Hoofdgebouw een gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouw-
werk valt aan te merken;

Kap een afdekking van verschillende vormen op een gebouw;

Kavel grondstuk, kadastrale eenheid;

Kern centrum, centraal gebied;

Laag zie bouwlaag;

Lessenaardak dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak;

Luifel een uitgebouwd afdak, vaak boven een deur;

Maaiveld bovenzijde van een terrein dat een bouwwerk omgeeft;

Mansardekap geknikte dakvorm met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken;

Massa volume van een gebouw of bouwdeel;

Monument alle beschermde, vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, 
hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en als zodanig zijn aange-
wezen door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (RM) of door het college 
van Burgemeester en wethouders (GM en BGKP);

Nok horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de hoogste lijn (op het hoogste punt) van het dak;

Ondergeschikt voert niet de boventoon;

Openbaar voor iedereen toegankelijk;

Oriëntatie de richting van een bouwwerk;

Overstek bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel

Piramidedak dak met vier hellende driehoekige vlakken, die in een punt in de nok samenkomen;

Plat dak dak dat enkel en alleen uit één horizontaal vlak bestaat;

Plint een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van een (reeks) gebouw(en);

Renovatie vernieuwing;

Rooilijn lijn die de grens aangeeft waarlangs maximaal gebouw mag worden;

Schilddak dak, gevormd door twee driehoekige vlakken aan de smalle en twee trapeziumvormige aan de 
lange zijde;

Situering de plaats van een bouwwerk in zijn omgeving;

Uitbouw aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit dat gebouw toegankelijk is, en 
ten dienste daarvan functioneert;

Verschijnings-
vorm

uiterlijke vormgeving van een bouwwerk;

Wederopbouw herbouwing van (een gedeelte van) de stad na bombardementen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog;

Wolfeind afgeschuinde kant aan de korte zijde van een dak;

Zadeldak dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die bij de nok samenkomen.
   


