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1i n l e i d i n g

1.1  Doel
Voor u ligt de Welstandsnota. De vorige nota heeft in veel opzichten 
de kenmerken van een ‘vorige generatie’ welstandsnota: gedetailleerd, 
uitvoerig en tastend naar de juiste formulering in de criteria. De 
voorliggende nota is flink herzien: het ‘theoretische’ deel is vervallen, de 
gebiedsindeling is vereenvoudigd, de regels zijn in aantal verminderd 
of deels weggelaten en preciezer geformuleerd, en de formulering is 
aangesloten op een compacte kwaliteitsbeschrijving.

Minder regels versus ruimtelijke kwaliteit
Het uitgangspunt is de burger meer vrijheid geven – regel niet wat 
zonder regel ook goed komt. Minder regels moeten wel afgewogen 
worden tegen de kwaliteitsambities die binnen de gemeente leven. 
De opgave ligt daarbij in het oplossen van de schijnbare tegenstelling 
tussen de wens om de bestaande ruimtelijke kwaliteit blijvend te 
waarborgen, en de wens de burger meer vrijheid te geven. De oplossing 
is: een bescheidener opstelling met betrekking tot het hoeden van de 
ruimtelijke kwaliteit – minder welstandsregels en minder bemoeienis met 
details, bescherming geven waar mogelijk maar ook een compacter en 
toegankelijker welstandsbeleid.

Winst voor de burger
De ‘winst’ voor de burger ligt op verschillende terreinen.
Vermindering van regeldruk en vereenvoudiging van het stelsel van 
criteria is er een van. Ook winst is het hebben van een compacte en 
overzichtelijke Welstandsnota, in de vorm van een online gemakkelijk 
raadpleegbaar rapport. Daarnaast zal het beleid door de nieuwe 
opzet meer gericht zijn op stimuleren en inspireren.

De nieuwe Welstandsnota staat wat ons betreft voor:
- toegankelijk: eenvoudig en leesbaar in begrijpelijke taal;
- duidelijk: eenduidig in opbouw en formulering van regels;
- bruikbaar: ondubbelzinnig, snelle navigatie naar de werkelijke 
  regels;
- dichtbij: vooroverleg en aanspreekpunt op afspraak in het 
  raadhuis.

1.2  Aanleiding voor herziening van de nota
De vorige Welstandsnota uit 2004 voldeed niet meer. De wet- en 
regelgeving in de ruimtelijke ordening is veranderd, er zijn nieuwe 
inzichten vanuit de politiek en de burger verwacht een klantgerichte 
benadering vanuit de gemeente. Het gemeentebestuur is op zoek 
gegaan naar deregulering en vereenvoudiging van de toetsing 
en wenste te analyseren of er welstandsvrije (deel)gebieden 
kunnen worden aangewezen. Vandaar dat wordt gesproken over 
het opnieuw maken en samenstellen van de Welstandsnota, een 
Welstandsnota nieuwe stijl.

Het doel is een transparanter document: compact, leesbaar 
en begrijpelijk. Samen bepalen we de nieuwe koers. In de 
raadsvergadering van 12 maart 2015 is door de gemeenteraad 
al een richting meegegeven voor de nota.

Bij het samenstellen van de nieuwe nota is intensief overlegd 
met de bij welstandsbeleid betrokken ambtenaren. Ook zijn het 
college van B&W, de gemeenteraad, de welstandscommissie en 
de bevolking betrokken in het proces. De nadruk ligt er hierbij op 
om te toetsen of de doelstelling wordt gehaald: toegankelijkheid 
(duidelijk en begrijpelijk) van het welstandsbeleid en vermindering 
van de regeldruk voor de burger.

1.3 Ruimtelijk kwaliteitsbeleid
Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid gaat over de kwaliteit van de 
ruimte. Die ruimte is zowel privé als openbaar. Met daarin 
bestaande en nieuwe bouwwerken. Het gaat ook over groen, 
straten en landschap. Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid is gericht op 
behoud en het versterken van de beeldkwaliteit van de openbare 
ruimte en bebouwing. In het bijzonder die van de gewaardeerde 
(wederopbouw)gebieden en monumenten. 
Bij de historische gebieden gaat het om het beschermen van de 
karakteristiek en de zorg dat nieuwe ontwikkelingen daarmee 
rekening houden. Historisch besef en bescherming van bestaande 
karakteristieke bebouwing hoeven vernieuwing niet in de weg 
te staan. Voor een levensvatbare toekomst van de gebouwde 
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omgeving is het noodzakelijk dat eigentijdse, creatieve ideeën over 
stedenbouw en architectuur een kans krijgen. Hierbij staat de relatie 
met de bestaande situatie en karakteristiek voorop. 

Voordat er een (omgevings) vergunning wordt afgegeven voor een 
bouwaanvraag wordt een plan eerst op meerdere aspecten getoetst. 
Eerst wordt bekeken of de aanvraag past binnen de bouwregels uit 
het bestemmingsplan waaronder de bouwhoogte en de plek van het 
gebouw. Ook wordt een aanvraag getoetst op een aantal bouwkundige 
aspecten waaronder de constructie en bouwveiligheid. Onderdeel van 
de toetsing vormt ook het welstandsbeleid. Dit beleid is van toepassing 
op de (omgevings)vergunningplichtige bouwwerken en in uiterste 
gevallen, excessen, om te handhaven. 
In een welstandsnota staat beschreven aan welke kwaliteitscriteria een 
bouwwerk moet voldoen. De kwaliteitscriteria gaan over het uiterlijk 
en de verschijningsvorm van een gebouw. Dit wordt getoetst door de 
welstandscommissie. 

De nota biedt voor waardevolle en karakteristieke gebieden, zoals 
Oud Krimpen en gebieden met een hogere ambitie, het centrum, 
een streng beoordelingskader. In de nota staan criteria die gericht 
zijn op de bijdrage van toekomstige bebouwing aan de omgeving. 
Ruimtelijke kwaliteit is niet simpelweg een vraag van mooi of niet mooi 
of een waardeoordeel over een bouwwerk op zich, maar vooral een 
beoordeling van de bijdrage van dat bouwwerk aan de beeldkwaliteit 
in de omgeving. Dit is ook als zodanig beschreven in de wet die de 
wettelijke grondslag voor de welstandsnota vormt: ‘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, 
mogen niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, beoordeeld 
naar de criteria, bedoeld in art. 12a, eerste lid, onderdeel a.’ (artikel 
12, Woningwet).
Voor een deel wordt een goede ruimtelijke kwaliteit in deze nota 
bereikt door regels te stellen, maar veel meer nog door plannenmakers 
ruimte en inspiratie voor ontwerp te geven. De nota ruimtelijke kwaliteit 
richt zich op diverse gebruikers: burgers, architecten, bestuurders, 
welstandscommissie en ambtenaren. 
Deze nota staat niet op zichzelf ten aanzien van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 
Deze hangt samen met bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, 
cultuurhistorisch- en monumentenbeleid en groenbeleid.
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2.0W E L S T A N D S G E B I E D E N

Welstandsgebieden
Op basis van de ruimtelijke karakteristiek zijn in Krimpen aan den IJssel 
onderstaande deelgebieden te onderscheiden: 
• Oud Krimpen 
• Centrum
• Dijklinten
• Nieuwe Tiendweg - Industrieweg
• C.G. Roosweg
• Overige belevingsassen
• Overige bebouwde gebieden 
• Krimpenerbos 
• Stormpolder

Oud Krimpen, het Centrum en de Dijklinten zijn de belangrijkste beeld-
bepalende deelgebieden voor de gemeente, ofwel vanuit cultuurhisto-
rie ofwel vanuit ruimtelijke ambitie.
Zowel de Nieuwe Tiendweg als de C.G. Roosweg vormen de entrees tot 
Krimpen aan den IJssel en zijn in die zin ook essentieel voor de ruimte-
lijke beleving.
De ‘Overige belevingsassen’ zijn de beeldbepalende lijnen (wegen) in 
Krimpen aan den IJssel. In de hiërarchie zijn de ‘Overige belevingsas-
sen’ ondergeschikt aan de Nieuwe Tiendweg - Industrieweg en de C.G. 
Roosweg.
Het welstandsgebied ‘Overige bebouwde gebieden’ omvat een groot 
gebied van de gemeente en bestaat uit díe delen van de woonwijken 
(Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid) die niet direct aan structuurdra-
gende elementen zijn gelegen. Tevens behoren de overige delen van de 
dijklinten hiertoe -  onder andere het buitendijkse deel aan de Sliksloot.
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2.0W E L S T A N D S G E B I E D E N

Beschermingskaart
De verschillende beschermingsregiems in de gemeente zijn hiernaast op 
de kaart weergegeven. Vanuit cultuurhistorisch perspectief, meerdere 
beleidsterreinen en vanuit de voor Krimpen belangrijke zones, zijn 
er gebieden aangewezen met verschillen in beschermde status. Het 
betreffen vier niveaus:

a. Bijzonder 
b. Regulier 
c. Beperkt
d. Welstandsvrij 

Afzonderlijke rijksmonumenten en andere beeldbepalende objecten 
worden niet op de kaart aangegeven. Deze zijn voor de volledigheid 
als bijlage bij de nota gevoegd.
Voor de gebieden waar welstandsbeleid van toepassing is, worden drie 
welstandsniveaus onderscheiden. 

a. Bijzonder. 
   Gebieden met een strenge toets waarbij alle omgevingsvergunning- 
   plichtige bouwwerken door de welstand worden getoetst. 

b. Regulier. 
   Gebieden met een reguliere toets voor alleen de vanuit de openbare 
   ruimte zichtbare delen. Niet zichtbare zijkanten en achterkanten 
   welstandsvrij. De term ‘zichtbaar’ vanuit de openbare ruimte is in de 
   onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

c. Beperkt. 
   Hier geldt geen toets voor de niet zichtbare delen en beperkte 
   criteria voor de voorzijde. 

Op basis van de inventarisatie, de hierboven genoemde gebieden 
en vanuit verschillende beleidsterreinen is de onderstaande indeling 
opgesteld:

a. Bijzonder (hoofd- en bijgebouwen) 

   1. Oud Krimpen (cultuurhistorie) 
   2. Centrum Krimpen (beeldbepalend gebied) 
   3. Dijklinten (cultuurhistorie en beeldbepalend gebied).
       Alle monumenten en overige beeldbepalende objecten                   
       vallen uiteraard ook onder dit regiem.

b. Regulier (alleen naar de openbare weg gerichte gevels van 
    woning / bouwwerk (veelal voorzijde / zijkant woning))

    4. Nieuwe Tiendweg, Industrieweg 
    5. C.G. Roosweg 
    6. Overige belevingsassen

c. Beperkt (alleen naar de openbare weg gerichte gevels van 
    woning / bouwwerk (veelal voorzijde / zijkant woning))
 
    8. Overige bebouwde gebieden 
    9. Krimpenerbos 

d. Welstandsvrij 

    10. Stormpolder, met uitzondering van Industrieweg, 
          en alle percelen (ook achterzijden) die direct grenzen  
          aan het water: Hollandsche IJssel en Nieuwe Maas. 
 

1m vanuit voorgevel

zijgevel

straat

zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte
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B I J Z O N D E R
G e b i e d e n  m e t  e e n  s t r e n G e  t o e t s 

w a a r b i j  a l l e  o m G e v i n G s v e r G u n n i n G s - 

p l i c h t i G e  b o u w w e r k e n  G e t o e t s t 

w o r d e n  d o o r  w e l s t a n d
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Dit oudere deelgebied in Krimpen aan den IJssel is voor een groot deel 
gebouwd vóór 1950. De kenmerkende verkaveling is gebaseerd op het 
oorspronkelijke landschap met smalle kavels en sloten. In Oud Krimpen 
bestaat de verkaveling uit lange rechte straten, smalle profielen en 
lange zichtlijnen. 
De bebouwing bestaat er uit traditionele architectuur met lage goten 
en er staan vooral vrijstaande of twee-onder-één kap woningen. De 
voortuinen zijn over het algemeen ondiep en de afstand tussen de wo-
ningen is minimaal. 
De bebouwing komt sterk met elkaar overeen, door de samenhang in 
architectuur en overeenkomsten in materiaal- en kleurgebruik, kapvor-
men en grootte van het gebouw. Het merendeel van de straten is noord-
zuid gericht, een uitzondering hierop zijn de IJsselstraat, Noorderstraat 
en de Weteringsingel die meer oost-west zijn gericht. In deze straten 
staan verschillende woningen waaronder vrijstaande woningen met een 
individueel karakter. Dit komt met name voort uit de verscheidenheid in 
woningen. Toch is er wel degelijk een samenhang door de eenheid in 
kapvorm en grootte van de bebouwing.
De woningen aan de Rotterdamseweg vormen een uitzondering op de 
vooroorlogse architectuur in Oud Krimpen. Deze woningen zijn in de 
jaren ‘60 gerealiseerd en hebben een ‘inzetgevel’. 
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Benoemenswaardig zijn ook de hoek(winkel)panden, waarbij de 
zijgevel is voorzien van ramen en entreepartijen.
Langs de dijk is een dicht bebouwd lint aanwezig en aan De Waal 
staan de woningen zowel aan de dijk en rond de waterplas.

De vooroorlogse bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit één bouw-
laag met een kap, met veelal een lage goothoogte van circa 3,5 
meter. De woningen hebben veelal een mansarde- of zadeldak 
(langs of dwars) of een samengestelde kap. 

De woningen in Oud Krimpen hebben een traditioneel kleur- en ma-
teriaalgebruik: rode baksteen, kozijnen in witgeschilderd hout, ge-
combineerd met monumentengroen. Voor de daken zijn met name 
rode keramische dakpannen toegepast, bij enkele grijze kerami-
sche dakpannen. 

Karakteristiek voor het beeld van de woningen is de originele ge-
velindeling met verticale ramen. Tevens komen terugliggende en-
trees, baksteenversieringen boven ramen en deuren en grote dak-
overstekken veelvuldig voor.

2.1O U D 	 K R I M P E N

|  B I J Z O N D E R  |

R U I M T E L I J K E  K A R A K T E R I S T I E K

  - verkaveling met lange rechte straten, smalle 
    profielen en lange zichtlijnen

  - ondiepe voortuinen

  - vrijstaande en twee-onder-een kap woningen

  - samenhang in architectuur en materialisering

  - voornamelijk 1 bouwlaag met kap. mansarde- of zadeldak

  - lage goothoogte, ca 3,5m

  - traditioneel kleur- en materiaalgebruik: rode baksteen, 
    kozijnen in wit hout of monumenten groen. 
    rode keramische dakpannen.

  - originele gevelindeling met verticale ramen
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OUD	KRIMPENT O E T S I N G S C R I T E R I A
- B I j z O N D E R -

ASPECT    ALLE OMGEVINGSVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

OMGEVING   Behouden van de ruimtelijke identiteit en kwaliteit van de
    oorspronkelijke ruimtelijke opbouw en karakteristiek 
    als cultuurhistorische compositie in zijn geheel.

    Bij (vervangende) nieuwbouw is de positie en oriëntatie van de
    oorspronkelijke bebouwing richtinggevend, waarbij regels uit het bestemmingsplan leidend zijn.

    Bijgebouwen in de vorm van schuren, garages e.d. dienen achter de  hoofdbebouwing   
    geplaatst te worden. Geringe uitbreidingen aan het hoofdgebouw zijn toegestaan: de   
    voorgevelrooilijn mag met max. 1m worden overschreden door aan- of uitbouwen.
    Intact houden van het patroon met lange zichtlijnen. Behoud historische straatprofielen;

MAAT/SCHAAL   Opbouw van de straatwanden met individuele panden en twee-onder-een kap  
    woningen behouden. Voor enkele straten dient de variatie in het straatbeeld (met   
    een herkenbare pandenstructuur) te worden gehandhaafd, waarbij de massa passend is   
    binnen de bebouwingscontext: IJsselstraat, Noorderstraat en Weteringsingel;

VORM/ORIENTATIE  Straatgerichte gevels van hoofdgebouwen met een passende kapvorm en kaprichting in   
    de straat (mansarde-, zadeldak of samengestelde kap).
    Samenhang gebouwen op de kavel. Hoekwoningen en bebouwing op bijzondere locaties   
    dienen als zodanig vorm te worden gegeven;

STIJL/ARCHITECTUUR/DETAIL Nieuwbouw van hoofdgebouwen en bijbehorende bebouwing in  eigen stijl met    
    inachtneming van de bestaande kenmerken.
    Aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen van hoofdgebouwen en bijbehorende   
    bebouwing in overeenkomst met de bestaande stijl, architectuur en verfijnde    
    detaillering afgestemd op de architectuur;

MATERIAAL/KLEUR  Materiaalgebruik: alle bouwwerken in overeenstemming met de materialisering van de    
    woningen in de directe omgeving.
    Kleurstelling: gedekt / traditioneel/aardetinten.
    Materiaalgebruik is overwegend traditioneel: Baksteen, hout, keramische pannen. 

VEEL VOOrkOMEndE   zie hoofdstuk 4 ‘veel voorkomende bouwwerken’.
bOuWWErkEn
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In het centrum zijn enkele functies gevestigd als het winkelcentrum Crim-
penhof, het gemeentehuis, het politiebureau, cultuurcentrum de Tuyter, 
markante woontorens, gestapelde woningen uit de jaren 50, het zwem-
bad ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg en het woningcomplex Cas-
cade. 
Het beeld van de openbare ruimte wordt met name gedomineerd door 
groen en water, alsmede door de verharding van de wegen en par-
keerplaatsen. De bebouwing is er gedeeltelijk in het groen gesitueerd.

De oorspronkelijke polderverkaveling is de basis geweest voor de ruim-
telijke structuur van het gebied. De Weteringsingel en de voormalige 
Oude Tiendweg zijn uitzonderingen hierop. 
Het centrumgebied van Krimpen aan den IJssel vormt de entree van de 
gemeente door haar ligging op een markante positie aan belangrijke 
ontsluitingswegen.
In het gebied komen enkele openbare ruimten voor die een sterke bij-
drage leveren aan het beeld van het centrum, zoals de Buys Ballotsingel 
en Molenvlietsingel.
Er is veel diversiteit in bebouwing, die zowel varieert in omvang als 
hoogte en gebouwd is in verschillende perioden.

De bouwhoogte en massa in het centrum is gevarieerd. De woning-
bouw bestaat voornamelijk uit bouwstroken van 3 tot 4 bouwlagen 
en de woontorens hebben een hoogte van 30 tot 55 meter. De 
bouwmassa en vorm van de niet-woonbebouwing is heel divers.
Het kleur- en materiaalgebruik bestaat voor het merendeel uit tra-
ditionele materialen: aardkleurige baksteen. Daarnaast komen er 
veel andere materialen voor als wit pleisterwerk, glas en plaatma-
teriaal.
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2.2C E N T R U M 	 K R I M P E N

|  B I J Z O N D E R  |

R U I M T E L I J K E  K A R A K T E R I S T I E K

  - polderverkavling is basis voor de ruimtelijke structuur

  - vormt de entree van Krimpen door ligging op een markante   
    locatie aan ontsluitingswegen

  - het beeld van de openbare ruimte: groen, water, verharding 
    van wegen en parkeerplaatsen

  - een diversiteit aan functies en bebouwing, die varieert in    
    massa en architectuur

  - voornamelijk bouwstroken van 3 tot 4 bouwlagen en 
    woontorens hebben een hoogte van 30-55m

  - voornamelijk traditionele bouwmaterialen: aardkleurige  
    baksteen, maar ook wit pleisterwerk, glas en 
    plaatmateriaal.
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T O E T S I N G S C R I T E R I A
- B I j z O N D E R -

ASPECT    ALLE OMGEVINGSVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

OMGEVING   Nieuwe bebouwing dient de ontwikkeling van het centrum van Krimpen aan den IJssel te   
    versterken: een gebied met een echt centrumkarakter, dat als zodanig     
    herkenbaar is, waar gemeenschappelijke activiteiten plaats vinden, waar het gezellig en   
                geborgen is en wat goed bereikbaar is. In het komende jaren zal het centrumgebied   
    daartoe ingrijpend geherstructureerd worden.
    Nieuwbouw dient te passen binnen de plannen die ontwikkeld worden.

MAAT/SCHAAL   De bebouwing dient aan te sluiten bij het gewenste centrumkarakter; wandvorming,   
    bouwhoogte en grotere massa.

VORM/ORIENTATIE  Gevels oriënteren zich op de openbare ruimte en plinten zijn transparant (gevelopeningen 
                                               zijn hiervoor gewenst);
    
STIJL/ARCHITECTUUR/DETAIL Nieuwbouw van hoofdgebouwen en bijbehorende bebouwing in eigen stijl met    
    inachtneming van de te ontwikkelen plannen.
    Aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen van hoofdgebouwen en bijbehorende   
    bebouwing in overeenkomst met de architectuur van het hoofdgebouw.

MATERIAAL/KLEUR  Materiaalgebruik: alle bouwwerken in overeenstemming met centrum omgeving;
    Kleurstelling: overwegend gedekt/traditioneel/aardetinten
    Materiaalgebruik is duurzaam, voornamelijk baksteen, glas, hout en metaal.

VEEL VOOrkOMEndE   zie hoofdstuk 4 ‘veel voorkomende bouwwerken’.
bOuWWErkEn
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De dijklinten behoren tot de oudste bebouwde delen van de gemeente. 
Het is een herkenbaar gebied met een karakteristiek beeld, dat be-
staat uit de watergebonden bedrijvigheid en dijkwoningen.
De IJsseldijk en het binnendijkse deel langs de Sliksloot zijn overeenkom-
stig in uiterlijk en functie en behoren dan ook tot het welstandsniveau 
‘bijzonder’. Aan de IJsseldijk liggen enkele deelgebieden met een heel 
ander karakter - overwegend bedrijven - net als het industrieterrein De 
Krom / Parallelweg. Deze behoren tot het welstandsniveau ‘beperkt’.

Het deelgebied aan de Hollandsche IJssel kent een afwisseling van 
bebouwing en open ruimten. Door de aanwezigheid van de open ruim-
ten is er binnendijks zicht op Krimpen mogelijk en buitendijks biedt het 
uitzicht over de open ruimten naar de rivier. 
Aan de dijk zijn de gebouwen traditioneel met af en toe gerestaureer-
de gebouwen, waarbij enkele gebouwen Rijksmonument zijn. 
Het ruimtelijke beeld van de dijklinten bestaat uit de afwisseling van in-
dividuele woningen, geschakelde woningen, rijwoningen, ensembles van 
zowel nieuwe als oude bebouwing.

Het ruimtelijke karakter van de buitendijkse zone onderscheidt zich ten 
opzichte van de binnendijkse zone. Buitendijks staat de bebouwing aan 

de dijk, straat of haaks op de waterlijn. Er is een menging van 
functies en de ensembles met nieuwe bebouwing is er duidelijk her-
kenbaar door de eenduidige bebouwingstypologie, architectuur en 
materiaalgebruik. 
De verkaveling van de binnendijkse zone staat haaks op de dijk. De 
groene ruimte vormt hier het verbindende element. De positie van 
de bebouwing is afwisselend op dijkhoogte direct aan de dijk of 
achter en onder aan de dijk. 
In de binnendijkse zone komen naast de karakteristieke bebouwing 
ook afwijkende gebouwen voor met een niet-woonfunctie, zoals 
sportterreinen en bedrijven.

De bebouwingskarakteristiek is zeer divers in het binnendijkse deel 
met een menging van bouwvormen en dichtheden. De monumentale 
boerderijen zijn beeldbepalend vanwege hun grotere volume ten 
opzichte van de over het algemeen kleinschalige bebouwing. Het 
groene karakter van de dijk wordt  voor een groot deel gevormd 
door deze boerderijen met hun erven, boomgroepen en uitzichten 
over kavelsloten. 
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2.3D I j K L I N T E N

|  B I J Z O N D E R  |

R U I M T E L I J K E  K A R A K T E R I S T I E K

  - afwisseling open ruimten en bebouwing, met zicht op krimpen   
    en uitzicht naar de rivier

  - buitendijks staat de bebouwing aan de dijk, straat of 
    haaks op de waterlijn. binnendijks staat de verkaveling 
    haaks op de dijk

  - buitendijks functiemenging en ensembles nieuwe bebouwing 
    duidelijk herkenbaar. binnendijks karakteristieke bebouwing 
    en tevens afwijkende gebouwen met een niet-woonfucntie

  - monumentale boerderijen zijn beeldbepalend vanwege grote 
    volume t.o.v. kleinschalige bebouwing

  - groene karakter wordt hoofdzakelijk gevormd door de 
    erven, boomgroepen etc van de boerderijen
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T O E T S I N G S C R I T E R I A
- B I j z O N D E R -

ASPECT    ALLE OMGEVINGSVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

OMGEVING   Behouden van de ruimtelijke identiteit en kwaliteit van de oorspronkelijke ruimtelijke opbouw en  
    karakteristiek als cultuurhistorisch compositie in zijn geheel. De afwisseling van bebouwing en open  
    groene ruimten dient gehandhaafd te worden.
    Bij (vervangende) nieuwbouw is de positie en oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing  
    richtinggevend. Vrije ligging ten opzichte van belendende bebouwing en verspringing in de rooilijn  
    is gewenst.
    Rijksmonumenten, beeldbepalende panden en andere objecten - historische    
    bebouwing - dienen behouden te blijven. Bij aanpassingen aan beeldbepalende    
    panden en jonge monumenten dient het beeldbepalende karakter ondersteunt te worden.   
    Bij historische boerderijen dient de onderlinge samenhang tussen gebouwen, bijgebouwen   
    en de relatie met de tuin en erfbeplanting te worden gerespecteerd.
    Bijgebouwen in de vorm van schuren, garages e.d. dienen achter de  hoofdbebouwing   
    geplaatst te worden. Geen toevoegingen aan voorzijden zoals erkers, pergola’s of veranda’s  
    tenzij het bestemmingsplan toelaat.
    Behoud historische straatprofielen. 

MAAT/SCHAAL   Over de gehele dijkzone dient de diversiteit te worden gerespecteerd; afwisseling in   
    zowel massa als vorm.

VORM/ORIENTATIE  Straatgerichte gevels van hoofdgebouwen met een passende kapvorm en kaprichting in   
    de straat/aan de dijk. Samenhang gebouwen op de kavel.

STIJL/ARCHITECTUUR/DETAIL Nieuwbouw van hoofdgebouwen en bijbehorende bebouwing in eigen stijl met    
    inachtneming van de bestaande kenmerken.
    Aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen van hoofdgebouwen en bijbehorende   
    bebouwing in overeenkomst met de bestaande stijl, architectuur en verfijnde    
    detaillering afgestemd op de architectuur. Bij aanpassing van bestaande historische   
    bebouwing dient de originele gevelindeling en detaillering zoveel mogelijk behouden te   
    blijven.

MATERIAAL/KLEUR  Materiaalgebruik alle bouwwerken in overeenstemming met de bestaande dijklinten
    Kleurstelling: gedekt / traditioneel/aardetinten
    Materiaalgebruik is overwegend traditioneel: baksteen, hout, Oud-Hollandse pan.
    Bij de historische bebouwing is het gebruik van traditionele materialen (gele IJsselsteen en   
    rode baksteen, Oud-Hollandse pan, houten kozijnen en houten deuren) uitgangspunt.   
    Kunststof- en plaatmaterialen zijn niet toegestaan.

VEEL VOOrkOMEndE   zie hoofdstuk 4 ‘veel voorkomende bouwwerken’.
bOuWWErkEn
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De Nieuwe Tiendweg vormt samen met de Industrieweg (het verlengde 
van de Nieuwe Tiendweg) een belangrijke verkeersweg en ‘belevingsas’ 
van Krimpen aan den IJssel. Vanuit deze wegen beleef je de verschil-
lende deelgebieden die ieder een eigen karakter en functie hebben. 
De Nieuwe Tiendweg heeft een groen karakter, dat gevormd wordt 
door enerzijds het groene wegprofiel (bermen, bomen etc.) en ander-
zijds de bebouwing langs de weg die vaak omgeven zijn met openbaar 
groen.
Het ruimtelijk beeld van de Nieuwe Tiendweg is heel divers: er staan 
zowel grondgebonden woningen als individuele gebouwen, waarbij ie-
der gebouw ook een eigen vorm, massa, materiaal- en kleurgebruik 
heeft.

De diversiteit aan deze weg wordt versterkt doordat de bebouwing 
niet altijd gericht is op de Nieuwe Tiendweg. Een deel van de grond-
gebonden woningen is namelijk met de voorzijde georiënteerd op de 
Nieuwe Tiendweg en bij een ander deel zijn de achterzijdes zichtbaar 
vanuit de weg: schuttingen, erfbeplanting en schuren domineren hier het 
ruimtelijk beeld.

De individuele gebouwen aan de Nieuwe Tiendweg zijn appartemen-
ten, scholen, kerken, bedrijven en kantoren. Deze vrijstaande gebouwen 
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bevinden zich meestal in een groene ruimte, waarbij de terreinin-
richting aansluit bij de functie van het betreffende gebouw, zoals 
een parkeerterrein, park of plein. 
Op enkele beeldbepalende locaties aan de Nieuwe Tiendweg, aan 
kruisingen/rotondes, hebben de gebouwen een sterk eigen vorm 
en massa. De markante gebouwen aan deze weg dragen op deze 
manier bij aan de oriëntatie in de gemeente.
De bouwhoogte van de individuele bebouwing varieert van 1 tot 
6 bouwlagen en de grondgebonden woningen bestaan uit twee 
bouwlagen met een kap. 

 

2.4N I E UW E 	 T I E N DW E G 	 & 	 I N D U S T R I E W E G

|  R E G U L I E R  |

R U I M T E L I J K E  K A R A K T E R I S T I E K

  - belangrijke verkeersweg met een groen karakter

  - beeld van de nieuwe tiendweg is divers: grondgebonden 
    woningen en individuele gebouwen hebben een uiteenlopende 
    massa en verschijningsvorm

  - bebouwing is niet altijd met voorzijde op de straat gericht

  - vrijstaande individuele gebouwen met verschillende functies 
    in een groene setting

  - markante gebouwen aan kruisingen/rotondes dragen bij aan 
    orientatiemogelijkheden in de gemeente

  - bouwhoogte van de grondgebonden woningen is 2 bouwlagen 
    met kap, de individuele gebouwen zijn 1 tot 6 bouwlagen    
    hoog
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T O E T S I N G S C R I T E R I A
- r e g u l i e r -

ASPECT    ALLE OMGEVINGSVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 
    GERICHT NAAR DE OPENBARE WEG

OMGEVING    Behouden van de ruimtelijke identiteit en kwaliteit van de
    oorspronkelijke ruimtelijke opbouw en karakteristiek 
    als cultuurhistorisch compositie in zijn geheel.

    (Vervangende) nieuwbouw dient een individuele representatieve uitstraling te hebben. 
    Het straatbeeld aan de Nieuwe Tiendweg dient gerespecteerd en versterkt te worden:   
    samenhang van gebouw, groen en openbare ruimte.
         
MAAT/SCHAAL   Variatie in het straatbeeld met herkenbare pandenstructuur, massa passend    
    binnen bebouwingscontext. 

VORM/ORIENTATIE  Straatgerichte gevels van hoofdgebouwen, met bijzondere aandacht voor de plinten:   
    lange blinde gevels zijn niet toegestaan;
    Naar gebouwen die liggen op een markante positie (zichtlijn, kruising) dient bijzondere   
    aandacht uit te gaan middels het aanbrengen van accenten.

    Samenhang gebouwen op de kavel.

STIJL/ARCHITECTUUR/DETAIL Nieuwbouw van hoofdgebouwen en bijbehorende bebouwing in eigen stijl. Architectuur en  
    detaillering dienen de individuele uitstraling te ondersteunen.
    
MATERIAAL/KLEUR  Materiaal- en kleurgebruik dienen de zelfstandige uitstraling te benadrukken.
    Materialen en kleuren dienen bij te dragen aan een hoogwaardige, representatieve   
    en duurzame architectuur. Afstemming met de omliggende bebouwing aan de Nieuwe   
    Tiendweg.

VEEL VOOrkOMEndE   zie hoofdstuk 4 ‘veel voorkomende bouwwerken’.
bOuWWErkEn
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Beeldbepalend voor Krimpen aan den IJssel is de Hollandsche IJssel-
kering. Dit deltawerk was als eerste van de 13 gereed (in 1958) en 
beschermt het laagstgelegen deel van Nederland. De Hollandsche IJs-
selkering is een markant deltawerk die vier opvallende betonnen torens 
heeft van 45m hoog.

De C.G. Roosweg/N-210 vormt de toegang tot Krimpen aan den IJs-
sel en is dan ook een beeldbepalend element; het visitekaartje van de 
gemeente.
Net als bij de Nieuwe Tiendweg beleef je vanuit deze route de verschil-
lende deelgebieden die ieder een eigen karakter hebben.

Rijdend over de C.G. Roosweg is duidelijk waar te nemen dat het 
straatprofiel in combinatie met de aangrenzende ruimte (bebouwing/
openbare ruimte) veranderd. 
Vanuit het oosten rijd je door het buitengebied langzaam richting het 
centrum en veranderd het ruimtelijk beeld als zodanig: eerst domineert 
het groene karakter van het veenweidelandschap en is de bebouwing 
van Krimpen aan den IJssel nauwelijks zichtbaar, vervolgens zijn er af 
en toe doorzichten op de wijk Lansingh Zuid. Het profiel wordt smaller 
bij het passeren van de wijk Kortland: grondgebonden woningen staan 
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hier al dichter aan de weg, gescheiden door een brede groen-
strook. De woningen zijn hier zowel met de voorzijde als met de 
achterzijde gericht op de weg.
In het centrum aangekomen wordt het beeld stedelijker: de bebou-
wing is hier hoger, staat dichter aan de weg en er komen verschil-
lende typologieën en functies voor.
Met namen aan de kruising met de Nieuwe Tiendweg staan enkele 
markante gebouwen, die divers zijn in vorm en massa.
Verderop zijn ook de grondgebonden woningen van Oud Krimpen 
zichtbaar vanuit de C.G. Roosweg.

De individuele gebouwen aan de C.G. Roosweg zijn over het al-
gemeen appartementen, kantoren en woningen. Deze gebouwen 
bevinden zich in een groene ruimte of op een hoek van een bouw-
blok. De meeste gebouwen hebben een sterk eigen vorm en massa 
en dragen bij aan de oriëntatiemogelijkheden in Krimpen aan den 
IJssel. De bouwhoogte van de individuele gebouwen varieert van 6 
tot zelfs 18 bouwlagen en de grondgebonden woningen zijn 1 tot 
2 bouwlagen met kap.

2.5C . G . 	 R O O S W E G

|  R E G U L I E R  |

R U I M T E L I J K E  K A R A K T E R I S T I E K

  - entree van Krimpen aan den IJssel.

  - Beeld aan de C.G. Roosweg is divers: grondgebonden wo-
    ningen met voorzijde of achterzijde gericht op de          
    straat, individuele en gestapelde bebouwing in het centrum.

  - markante gebouwen aan de kruising met de Nieuwe Tiendweg,  
    met variatie in vorm en massa.

  - Individuele gebouwen staan in een groene setting of zijn  
    opgenomen in een hoe van een bouwblok.

  - bouwhoogte van de grondgebonden woningen is 1 tot 2 lagen  
    met kap. De bouwhoogte van individuele gebouwen is 6 tot 18    
    bouwlagen.
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ASPECT    ALLE OMGEVINGSVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 
    GERICHT NAAR DE OPENBARE WEG

OMGEVING   Behouden en versterken van de ruimtelijke identiteit en kwaliteit van de
    ruimtelijke opbouw en karakteristiek.

    (Vervangende) nieuwbouw dient een (individuele) representatieve uitstraling te hebben. 
    Het straatbeeld aan de C.G. Roosweg dient gerespecteerd en versterkt te worden:   
    samenhang van gebouw, groen en openbare ruimte.
         
MAAT/SCHAAL   Grootte bebouwing passend binnen bebouwingscontext van het deelgebied (de betreffende  
    wijk) die grenst aan de C.G. Roosweg. 

VORM/ORIËNTATIE  Straatgerichte gevels van hoofdgebouwen, met bijzondere aandacht voor de plinten:   
    lange blinde gevels zijn niet toegestaan;
    Naar gebouwen die liggen op een markante positie (zichtlijn, kruising, entree) dient bijzondere  
    aandacht uit te gaan middels het aanbrengen van accenten;

    Samenhang gebouwen op de kavel

STIJL/ARCHITECTUUR/DETAIL Nieuwbouw in eigen stijl met inachtneming van de bestaande kenmerken.
    Aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen van hoofdgebouwen in overeenkomst met de   
    bestaande stijl, architectuur en verfijnde detaillering afgestemd op de architectuur. 
    
MATERIAAL/KLEUR  Materiaal- en kleurgebruik dienen de zelfstandige uitstraling te benadrukken.
    Materialen en kleuren dienen bij te dragen aan een hoogwaardige, representatieve   
    en duurzame architectuur. Afstemming met de omliggende bebouwing aan de C.G. Roosweg.

VEEL VOOrkOMEndE   zie hoofdstuk 4 ‘veel voorkomende bouwwerken’.
bOuWWErkEn
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Naast de twee hiervoor genoemde ruimtelijke dragers zijn er nog een 
aantal belangrijke lijnen (belevingsassen) in Krimpen aan den IJssel 
die een essentiele bijdrage leveren aan de beleving en het ruimtelijke 
beeld van de gemeente. Hiervan is het van belang dat de ruimtelijke 
kwaliteit van de aangrenzende bebouwing wordt behouden en waar 
mogelijk versterkt.

De overige belevingsassen in Krimpen aan den IJssel zijn:
• Noorderstraat - Dokter W.M. Blomsingel
• Burgemeester Aalberslaan
• Middenweteringpark
• Groenendaal
• Olympiade - Driekamp
• Sportsingel
• Stad- en Landschap
• van Ostadelaan-Ouverturelaan-Vijverlaan
• Zwanenkade
• Populierenlaan - Fresia
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noorderstraat - dokter W.M. blomsingel
Deze belevingsas doorsnijdt Oud Krimpen en Kortland en loopt pa-
rallel aan de IJsseldijk. Het is een sterke ruimtelijke as die bij de 
Noorderstraat wordt begeleid door een bomenrij in het midden van 
de straat en bij de Dokter W.M. Blomsingel door een brede wa-
terparij en bomenrij. Aan de Noorderstraat bestaat de bebouwing 
hoofdzakelijk uit 1-2 bouwlagen met een kap, met een lage goot-
hoogtevan circa 3,5 meter. De woningen hebben veelal een man-
sarde- of zadeldak (langs of dwars) of een samengestelde kap. 
De woningen in Oud Krimpen hebben een traditioneel kleur- en ma-
teriaalgebruik: rode baksteen, kozijnen in witgeschilderd hout, ge-
combineerd met monumentengroen. Voor de daken zijn met name 
rode keramische dakpannen toegepast, bij enkele grijze kerami-
sche dakpannen. 
Aan de Dokter W.M. Blomsingel staan zowel grondgebonden wo-
ningen als appartementen, waarbij de grondgebonden woningen 
bestaan uit 2 bouwlagen met een kap en de appartementen 4 
bouwlagen hebben. De gebouwen zijn overeenkomstig aan elkaar 
voor wat betreft materialisering en architectuur. De woningen heb-
ben een traditioneel kleur- en materiaalgebruik: rode/gele IJssel-
steen, antreciete dakpannen en hout. 

2.6O V E R I G E 	 B E L E V I N G S A S S E N

|  R E G U L I E R  |

R U I M T E L I J K E  K A R A K T E R I S T I E K

  - het ruimtelijk beeld is divers in vorm, massa en materiaal-
    gebruik. De straten hebben veelal een groen karakter.

  - Bebouwing bestaat voornamelijk uit rijwoningen, bungalows,    
    aan de Krimpenerbosweg en Groenendaal ook enkele 
    gestapelde gebouwen

  - Er komen meerdere architectuurstijlen per stedenbouw- 
    kundig ensemble voor

  - In het algemeen is de architectuur sober met weinig 
    details.

  - Voornamelijk traditioneel kleur- en materiaalgebruik:    
    rode of gele baksteen, wit hout, keramische dakpannen.



burgemeester Aalberslaan
Net als de straat Groenendaal ligt deze straat tussen de Nieuwe Tiend-
weg en de IJsseldijk. De Burgemeester Aalberslaan loopt verder door 
aan de andere zijde van de Nieuwe Tiendweg richting de Ouverture-
laan. Het karakter van de straat is vrij stenig, het groen is met name 
aanwezig in de voortuinen of een aangrenzend park. Per stedenbouw-
kundig ensemble komen meerdere architectuurstijlen voor en de be-
bouwing staat niet strak in een rooilijn, maar versprint af en toe.
Aan de westzijde van de Nieuwe Tiendweg heeft de Burgemeester Aal-
berslaan bebouwing, voornamelijk bestaande uit grondgebonden wo-
ningen van 2 bouwlagen met een kap en enkele meerlaagse gebouwen 
(appartementen). Aan de oostzijde van de Nieuwe Tiendweg zijn de 
grondgebonden woningen 2 of 3 bouwlagen.
De rijwoningen hebben een eenvoudige hoofdvorm bestaande uit twee 
bouwlagen (met langskap). De woningen met een kap hebben voor het 
merendeel een overstek. Er staan woningen die vooral zijn opgebouwd 
uit baksteen en woniningen met een inzetgevel; opgebouwd uit dra-
gende muren waarbinnen een raam- en/of deurpartij als één vlak is 
geplaatst. 
Deze woningen zijn uitgevoerd in een sobere architectuur met weinig 
expressieve details. Afgelopen jaren zijn de woningen vergroot door 
middel van uit- en aanbouwen en dakkappellen. Het gevolg hiervan is 
dat de bewoners het kleur- en ook materiaalgebruik hebben aangepast 
naar eigen behoefte. Zodoende is er meer variatie in het gevelbeeld 
ontstaan.

Middenweteringpark
Het Middenweteringpark, gelegen tussen de Parkzoom en de Midden-
wetering, is een park met diverse functies en maakt onderdeel uit van 
de wijk Kortland. Er zijn wandelpaden door het hele park en tevens is 
de grootste speeltuin van Krimpen aan den IJssel en het hertenkamp 
gevestigd in het Middenweteringpark. 
De aangrenzende bebouwing is zeer divers, van grondgebonden wo-
ningen (2 lagen met kap), appartementen (4-5 lagen), winkelstrip (2 
lagen) tot flatgebouwen (10 lagen). Er is veel diversiteit in architectuur, 
materialisering en kleurgebruik.

Groenendaal
De straat Groenendaal is een verbinding tussen de Nieuwe Tiendweg 
en de IJsseldijk. Aan de ene kant van de straat ligt de wijk Kortland, 

aan de andere kant de wijk Langeland. Hierdoor is het ruimtelijk beeld 
van Groenendaal zeer divers in vorm, massa en materiaalgebruik. Ook 
deze straat heeft een groen karakter, mede vanwege het Middenwe-
teringpark.
Er komen verschillende typologieën en functies voor, zoals grondgebon-
den woningen, appartementencomplexen, flats, een school en gezond-
heidscentrum. 

De rijwoningen ten westen van de straat hebben een zogeheten ‘inzet-
gevel’, die zijn opgebouwd uit dragende muren waarbinnen ramen- en/
of deurpartijen als één vlak zijn geplaatst. Deze woningen zijn uitge-
voerd in een sobere architectuur met weinig expressieve details. Ze 
bestaan uit twee bouwlagen met een langskap en de afgelopen jaren 
zijn de woningen vergroot door middel van uit- en aanbouwen en dak-
kappellen. Het gevolg hiervan is dat de bewoners het kleur- en ook 
materiaalgebruik hebben aangepast naar eigen behoefte. Zodoende 
is er meer variatie in het gevelbeeld ontstaan.
Aan de overzijde staan jongere grondgebonden woningen die rond het 
jaar 2000 zijn gebouwd. De patiobungalows bestaan uit een samenge-
stelde massa, waarbij de hoofdmassa 2 lagen met een schilddak heeft. 
De woningen zijn opgetrokken uit een lichte baksteen en rode dakpan-
nen. Hout is toegepast voor de dakranden, en geveldelen in lichte en 
donkere kleuren (wit en donkerrood).
Verder staan er enkele individuele appartementencomplexen en flats in 
een groene setting. Deze variëren van 4 bouwlagen tot 10 bouwlagen 
en zijn meestal gemaakt van traditionele materialen als lichte of don-
kere baksteen en hout.

Olympiade - driekamp
Deze belevingsas ligt voornamelijk in de wijk Langeland en wordt 
gekenmerkt door een groene uitstraling. In het algemeen bestaat de 
asymmetrische opbouw van het straatprofiel uit hoog opgaand groen 
aan de ene zijde van de straat en grondgebonden woningen aan de 
andere zijde van de straat.
De grondgebonden woningen komen hoofdzakelijk met elkaar overeen 
en bestaan uit twee bouwlagen met kap en een ingetogen architectuur. 
Het materiaalgebruik is traditioneel: gele baksteen, hout (voor o.a. dak-
randen, geveldelen) in lichte of donkere kleuren. De houten onderde-
len zijn bij enkele woningen geschilderd in opvallende kleuren; blauw, 
groen en rood.
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Naast de grondgebonden woningen komen er enkele functies voor als 
winkelcentrum, begraafplaats en sportvelden.

Stad- en Landschap
Deze straat is een zijweg van de Nieuwe Tiendweg en ontsluit de wijk 
Kortland richting de wijk Lansingh-Zuid. Bebouwing bestaat hoofdzake-
lijk uit rijwoningen, bungalows en winkels met erboven appartementen.
De rijenwoningen hebben een eenvoudige vorm in twee bouwlagen 
en voorzien van een langskap. De woningen hebben voornamelijk een 
voorgevel van baksteen. 
De patiowoningen onderscheiden zich van de rijenwoningen door een 
andere verschijningsvorm, bestaande uit één of twee bouwlagen en 
plat dak. De architectuur van de gebouwen is sober met weinig details. 
Het beeld van de rijenwoningen bestaat oorspronkelijk uit herhaling van 
gevelopeningen, kleurgebruik, details, dakkapellen etc. Dit beeld is in 
de loop van de jaren veranderd doordat bewoners hun woningen heb-
ben gemoderniseerd, vergroot en veranderd. Zowel het kleur- als ma-
teriaalgebruik is naar eigen behoefte toegepast, met als gevolg dat de 
oorspronkelijke herhaling van elementen voor een deel is verdwenen.

Van Ostadelaan-Ouverturelaan-Vijverlaan
De lanen doorkruisen de wijken Kortland, Lansingh-Zuid en Langeland. 
Het beeld van deze route wordt voor een groot deel bepaald door het 
groene karakter van het aangrenzende park. 
Doordat er verschillende deelgebieden aan de lanen liggen, is het be-
bouwingsbeeld ook divers. 

De van Ostadelaan heeft een steniger karakter en de bebouwing van 
de wijk Kortland bestaat er uit rijenwoningen en enkele patiowoningen 
die op de openbare ruimte zijn georiënteerd. De rijenwoningen be-
staan voornamelijk uit een voorgevel van baksteen en zijn gebouwd 
in twee lagen met een langskap (zadeldak of lessenaarsdak). De pa-
tiowonningen zijn opgebouwd uit één laag met een plat dak.  De ar-
chitectuur is sober en kent een weinig expressieve detaillering. Binnen 
de van Ostadelaan komen een aantal verschillende type bouwblokken 
met rijenwoningen voor. Binnen ieder type wordt het beeld van de rij-
enwoningen bepaald door een herhaling van gevelopeningen, kleur en 
materiaalgebruik, toepassing van balkons, dakkapellen en details.
Aan de Ouverturelaan ligt de woonwijk Lansingh-Zuid die is ontwik-
keld vanaf de jaren ‘90. Hier is de oorspronkelijke structuur van het 

veenweidegebied in stand gehouden en zijn op de kavels langwerpige 
bouwblokken gerealiseerd. Kenmerkend is hier de oriëntatie van de 
bebouwing die met de voorzijde gericht is op de openbare ruimte; ach-
terzijdes zijn niet zichtbaar. Er staan zowel lange aaneengesloten rij-
enwoningen als geschakelde woningen met een terugliggende garage. 
De woningen zijn in het ene deel van de wijk Lansingh-Zuid met name 
voorzien van platte daken en in het andere deel van de wijk hebben 
de woningen met name schuine daken. In enkele gevallen zijn er hogere 
of lagere of uit de rooilijn springende hoek- of gevelaccenten aan-
gebracht. De woningen bestaan hoofdzakelijk uit 2 tot 3 bouwlagen. 
Kenmerkend kleurgebruik voor Lansingh-zuid zijn aardse kleuren en wit-
tinten. In dit gedeelte van de woonwijk is ook een helder rood-oranje 
gevelsteen toegepast en komen naast grondgebonden woningen ook 
appartementen voor.

Het derde deel van deze belevingsas is gelegen in de wijk Langeland. 
De woonbuurten die langs de Vijverlaan voorkomen zijn meestal pro-
jectmatig ontwikkeld en bestaan vooral uit rijenwoningen en egscha-
kelde woningen. Er komen meerdere architectuurstijlen voor per steden-
bouwkundig ensemble. 
In het algemeen bestaan de woningen uit twee bouwlagen, meestal met 
een zadeldak. De architectuur is ingetogen, maar er is wel veel variatie 
aanwezig door de verbijzondering van hoekwoningen. Door vooruit-
springende gevels, luifels afwijkende entrees, meerdere bouwlagen etc. 
zijn hier accenten aangebracht. 
De woningen zijn meestal gemaakt van traditionele materialen als rode 
of gele baksteen, hout (dakranden, luifels, geveldelen) in lichte of 
donkere kleuren. Bij enkele woningen zijn houten geveldelen geschil-
derd in opvallende kleuren als blauw, groen en rood.

Zwanenkade
De Zwanenkade ligt in de wijk Langeland, tussen de Vijverlaan en de 
Nieuwe Tiendweg.  Voor een deel is het karakter van de straat zeer 
groen, dankzij de ligging aan het Zwaneneiland. 
Hoewel de bebouwing aan de Zwanenkade enkel bestaat uit grond-
gebonden woningen, is er toch variatie in de verschijningsvorm. Per ste-
denbouwkundig ensemble komen meerdere architectuurstijlen voor. De 
bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen met plat dak, 2 bouwlagen met 
langskap of 3 bouwlagen met plat dak. 
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De architectuur is ingetogen, maar wordt wel gekenmerkt door veel 
variatie. De architectuur is gebaseerd op de traditionele architectuur; 
bijzondere entreepartijen, verfijnde gevelindeling en kleurgebruik. 
Er zijn traditionele materialen gebruikt: rode of gele baksteen,  hout 
(brede dakranden, luifels, geveldelen etc.). Houten geveldelen zijn re-
gelmatig geschilderd in opvallende kleuren zoals blauw, groen en rood.

Populierenlaan - Fresia
In de opbouw van de wijk Langeland zijn de Populierenlaan en Fre-
sia beeldbepalden structuren. Het vormen de ontsluitingslussen die de 
woonbuurten ontsluiten en waarop alle woonerven aansluiten.
Deze woonbuurten hebben voornamelijk een geknikt stratenpatroon en 
woningen zijn er geclusterd rondom woonerven. Er komen zowel geknik-
te als gebogen als rechthoekige stratenpatronen en verkavelingsvor-
men voor.  De woningen staan afwisselend met de voorzijde, achterzijde 
of zijkant naar de straat gericht, met af en toe een (door)zicht op de 
woonerven.
De Populierenlaan en Fresia hebben een groen karakter door de plant-
soentjes en waterpartijen. 
Deze buurten zijn projectmatig ontwikkeld en de gebieden bestaan er 
uit rijwoningen, geschakelde woningen en vrijstaande woningen. Ook 
komen er gestapelde woningen voor. Er zijn meerdere verschijningsvor-
men per stedenbouwkundig ensemble. 
In het algemeen bestaan de woningen uit 2 bouwlagen met een kap 
en is de architectuur ingetogen. Er is wel veel variatie door versprin-
gende gevels, verbijzonderingen in de vorm van entreepartijen, luifels 
en meer bouwlagen. Het materiaalgebruik is traditioneel: rode of gele 
baksteen, hout (voor o.a. dakranden, geveldelen) in lichte of donkere 
kleuren. De houten onderdelen zijn bij enkele woningen geschilderd in 
opvallende kleuren; blauw, groen en rood.

krimpenerbosweg
Net als de Nieuwe Tiendweg is de Krimpenerbosweg een toegangsweg 
tot Krimpen aan den IJssel, die aansluit op de C.G. Roosweg. 
Deze weg doorkruist het Krimpenerbos en de wijk Langeland.
De Krimpenerbosweg heeft een groen karakter, waarbij de aanwezige 
bebouwing langs de weg over het algemeen gescheiden is door een 
waterpartij. 
Aan de oostzijde van de weg staan voornamelijk grondgebonden wo-
ningen en een kleinschalig bouwblok met winkels in de plint. 

Aan de westzijde komen enkele sporthallen en velden voor en een aan-
tal grootschalige appartementencomplexen en flats. De grondgebon-
den woningen bestaan uit twee-onder-éénkap woningen; twee bouwla-
gen met kap. De woningen grijpen terug op de traditionele architectuur 
met  verfijnde gevelindeling en kleurgebruik. Hoofdzakelijk zijn traditi-
onele materialen toegepast: rode of gele baksteen, hout in overwegend 
lichte of donkere kleuren. Het komt voor dat houten onderdelen zijn 
geschilderd in opvallende kleuren zoals blauw of groen.
Aan de oostzijde van de weg staan individuele gebouwen met een di-
versiteit in vorm en massa. De drie aanwezige woontorens komen over-
een met elkaar, als ook de aanwezige Park- en Vijverflat. De gebouwen 
zijn gericht op de openbare ruimte en bevinden zich in een groene 
setting. Het zijn markante gebouwen die bestaan uit 13 tot zelfs 17 
bouwlagen en vormen als zodoende oriëntatiepunten bij deze entree. 
De gebouwen zijn opgetrokken uit volledige glasgevels.
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T O E T S I N G S C R I T E R I A	
- r e g u l i e r -

ASPECT    ALLE OMGEVINGSVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 
    GERICHT NAAR DE OPENBARE WEG

OMGEVING   Behouden en versterken van de ruimtelijke identiteit en kwaliteit van de
    ruimtelijke opbouw en karakteristiek.
    Bij (vervangende) nieuwbouw is de positie en oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing  
    richtinggevend.
         
MAAT/SCHAAL   Grootte gebouw passend binnen bebouwingscontext van de betreffende    
    wijk en straat.

VORM/ORIËNTATIE  Straatgerichte gevels van hoofdgebouwen met een passende kapvorm en kaprichting in   
    de straat (mansarde-, zadeldak, schilddak, samengestelde kap, plat dak).
    Samenhang gebouwen op de kavel. Hoekwoningen en bebouwing op bijzondere locaties   
    dienen als zodanig vorm te worden gegeven;

STIJL/ARCHITECTUUR/DETAIL Nieuwbouw in eigen stijl met inachtneming van de bestaande kenmerken.
    Aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen van hoofdgebouwen in overeenkomst met de   
    bestaande stijl, architectuur en verfijnde detaillering afgestemd op de architectuur. 
    
MATERIAAL/KLEUR  Materiaalgebruik: alle bouwwerken in overeenstemming met de materialisering van de    
    woningen in de directe omgeving.
    Kleurstelling: gedekt / traditioneel/aardetinten.
    Materiaalgebruik is overwegend traditioneel: Baksteen, hout, keramische pannen. 

VEEL VOOrkOMEndE   zie hoofdstuk 4 ‘veel voorkomende bouwwerken’.
bOuWWErkEn
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2.7O V E R I G E 	 B E B O U W D E 	 G E B I E D E N

Hiervoor zijn de gebieden in Krimpen aan den IJssel behandeld die als 
gehele wijk waardevol zijn of gelegen zijn aan een van de ruimtelijke 
hoofdstructuren. Tot de overige bebouwde gebieden behoort een groot 
deel van de gemeente en het betreft díe delen van de woonwijken 
Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid die niet direct aan een ruimtelijke 
hoofdstructuur grenzen. 
Ook enkele deelgebieden aan de dijklinten vallen onder de categorie 
‘overige bebouwde gebieden’.

Voor deze woongebieden geldt geen toets voor de niet zichtbare delen 
en slechts een beperkt aantal criteria voor de voorzijde (en vanuit de 
openbare ruimte zichtbare zijkanten) van de woningen.

kortland
Deze woonwijk is ontstaan in de periode 1950-1980 en wordt geken-
merkt door het tuinstedelijke woonmilieu met hoofdzakelijk eengezins-
woningen en enkele gestapelde woningen. Kortland heeft een duide-
lijke ruimtelijke structuur, met een sterke hiërarchie in de ontsluiting. De 
woongebieden zijn ruim opgezet, hebben een groen karakter mede 
door de aanwezigheid van water. 
De basis van de woonwijk bestaat uit een rechthoekig ruimtelijke struc-
tuur, opgebouwd uit lange lijnen haaks op de IJsseldijk en lijnen die juist 

parallel aan deze dijk liggen. Aan de hoofdstructuur van Kortland 
(hoofdwegen, groenzones en waterpartijen) zijn de belangrijke 
functies en gebouwen gesitueerd.
De opbouw van de straten is in het algemeen symmetrisch en de 
bebouwing staat veelal in een strakke rooilijn. Rijwoningen leve-
ren een belangrijke bijdrage aan het ruimtelijk beeld. Tevens staan 
er vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en enkele 
meergezinswoninigen. De verschijningsvorm van de bebouwing is 
zeer divers, doordat in de loop der tijd woningtypen in verschil-
lende stijlen zijn gebouwd en de bewoners naar eigen smaak heb-
ben verbouwd. 
De rechthoekige structuur van de woonwijk wordt begeleid door de 
voornamelijk half-open bouwblokken. Deze verkavelingsvorm heeft 
als gevolg dat de zij- en achtergevel regelmatig zichtbaar zijn. 
Aan de binnenzijde van het half-open bouwblok liggen parkeer-
voorzieningen, achterpaden en soms speelruimten. De woningen 
hebben meestal een voortuin en zijn gericht op de straat.

De rijwoningen in Kortland worden gekenmerkt door een eenvou-
dige hoofdvorm in twee bouwlagen. Deze woningen zijn voor een 
deel voorzien van een langskap en voor een deel hebben de rijwo-
ningen een plat dak. 
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Hoofdzakelijk hebben de woningen een voorgevel van baksteen, maar 
er zijn ook woningen met een inzetgevel, opgebouwd uit dragende mu-
ren waarbinnen gevelelementen als één vlak zijn geplaatst. 
De vrijstaande en geschakelde woningen komen in twee verschillende 
vormen voor: woningen waarbij een duidelijk onderscheid is tussen het 
hoofdgebouw en een ondergeschikt bijgebouw én woningen  die een 
evenwaardige samenstelling kennen van volumes. De patiowoningen 
zijn een voorbeeld van deze laatst genoemde verschijningsvorm; opge-
bouwd uit één bouwlaag en platte kap.

Deze woningen zijn uitgevoerd in een sobere architectuur met weinig 
expressieve details. Afgelopen jaren zijn de woningen vergroot door 
middel van uit- en aanbouwen en dakkappellen. Het gevolg hiervan is 
dat de bewoners het kleur- en ook materiaalgebruik hebben aangepast 
naar eigen behoefte. Zodoende is er meer variatie in het gevelbeeld 
ontstaan en is de oorspronkelijke herhaling van elementen verdwenen.

Langeland
Vanaf de jaren ‘70 zijn er in Nederland vele wijken ontstaan als reactie 
op de blokverkaveling van de periode ‘50-’60. In deze nieuwe ‘bloem-
koolwijken’ moest de mens weer centraal staan; het ontwerp moest uit-
gaan van de menselijke maat en schaal. Tot deze typologie woonwijk 
behoort ook Langeland.
Kenmerkend is de ruimtelijke structuur waarbij de Nieuwe Tiendweg als 
hoofdontsluitingsweg een groen karakter heeft en waaraan zowel voor 
als achterkanten van woonbuurten grenzen. 
Deze woonbuurten hebben voornamelijk een geknikt stratenpatroon en 
woningen zijn er geclusterd rondom woonerven. Er komen zowel geknik-
te als gebogen als rechthoekige stratenpatronen en verkavelingsvor-
men voor. Groene pleintjes zijn er veelvuldig toegepast, met woningen 
georiënteerd op deze openbare ruimte.  

Langeland is voornamelijk projectmatig ontwikkeld en de verschillende 
deelgebieden bestaan uit zowel rijwoningen, geschakelde woningen als 
vrijstaande woningen. Daarnaast staan er enkele gestapelde woningen. 
Er komen meerdere verschijningsvormen voor per stedenbouwkundig 
ensemble. 
In het algemeen bestaan de woningen uit 2 bouwlagen met een kap 
en is de architectuur ingetogen. Er is wel veel variatie door versprin-
gende gevels, verbijzonderingen in de vorm van entreepartijen, luifels 
en meer bouwlagen. Het materiaalgebruik is traditioneel: rode of gele 

baksteen, hout (voor o.a. dakranden, geveldelen) in lichte of donkere 
kleuren. De houten onderdelen zijn bij enkele woningen geschilderd in 
opvallende kleuren; blauw, groen en rood.

Lansingh Zuid
De jonge woonwijk Lansingh Zuid die is ontwikkeld vanaf de jaren ‘90. 
Hier is de oorspronkelijke structuur van het veenweidegebied in stand 
gehouden en zijn op de kavels langwerpige bouwblokken gerealiseerd. 
De woonwijk is in fasen gerealiseerd en binnen iedere fase hebben de 
gebouwen een eigen massa en verschijningsvorm. 
Kenmerkend is de oriëntatie van de bebouwing die met de voorzijde 
gericht is op de openbare ruimte; achterzijdes zijn niet zichtbaar. De 
woningen staan over het algemeen in een duidelijke rooilijn. Er staan 
zowel lange aaneengesloten rijenwoningen als geschakelde woningen 
met een terugliggende garage. 

De woningen zijn over het algemeen voorzien van een plat dak en in 
enkele gevallen zijn er hogere of lagere of uit de rooilijn springende 
hoek- of gevelaccenten aangebracht. 
In het oostelijke deel van de wijk staan kenmerkende woningen met kap 
die een schuin lopende dakgoot hebben. 
Het deelgebied van Lansingh Zuid met vrije sector woningen is dicht 
bebouwd en kent een grote verscheidenheid in materialen en kleurge-
bruik. 

Kenmerkende kleuren voor Lansingh-zuid zijn verschillende aardse kleu-
ren, rood-, geel- en wittinten. 

deelgebieden dijklinten
Aan de IJsseldijk liggen enkele deelgebieden met een heel ander ka-
rakter - overwegend bedrijven - net als het industrieterrein De Krom / 
Parallelweg. Deze behoren tot het welstandsniveau ‘beperkt’.

Waterranden Stormpolder
De waterranden aan de Hollandsche IJssel vormen, net als de Indus-
trieweg, een visite kaartje voor het bedrijventerrein zelf en voor de 
gemeente als geheel. Doordat deze delen van Stormpolder aan be-
langrijke openbare ruimtes liggen, geldt voor deze deelgebieden in 
tegenstelling tot de rest van Stormpolder een welstandsregime.
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- b e p e r k t -

ASPECT    OMGEVINGSVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN GERICHT NAAR DE OPENBARE WEG

OMGEVING   (Vervangende) nieuwbouw dient aan te sluiten op het bestaande stratenpatroon. De positie en  
    oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing is richtinggevend. In het geval de zijgevels zichtbaar  
    zijn vanuit de openbare ruimte, dienen deze als voorzijde te worden behandeld en georiënteerd  
    te zijn op de aangrenzende openbare ruimte.
         
MAAT/SCHAAL   Grootte gebouw passend binnen bebouwingscontext van de betreffende    
    wijk en straat.

VORM/ORIËNTATIE  Straatgerichte gevels van hoofdgebouwen met een passende kapvorm en kaprichting in   
    de straat (mansarde-, zadeldak, schilddak, samengestelde kap, plat dak).
    Samenhang gebouwen op de kavel. Hoekwoningen en bebouwing op bijzondere locaties   
    dienen als zodanig vorm te worden gegeven;

STIJL/ARCHITECTUUR/DETAIL Nieuwbouw in eigen stijl met inachtneming van de bestaande kenmerken.
    Aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen van hoofdgebouwen in overeenkomst met de     
                bestaande stijl, architectuur en verfijnde detaillering afgestemd op de architectuur 
    van de specifieke wijken. 
    
MATERIAAL/KLEUR  Materiaalgebruik: alle bouwwerken in overeenstemming met de materialisering van de   
    betreffende stedenbouwkundige en/of architectonische eenheid
    Kleurstelling: voornamelijk gedekt/traditioneel/diverse aardetinten en wit.
    Materiaalgebruik is overwegend traditioneel: baksteen, hout, keramische pannen. 

VEEL VOOrkOMEndE   zie hoofdstuk 4 ‘veel voorkomende bouwwerken’.
bOuWWErkEn
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2.8K R I M P E N E R B O S

Het Krimpenerbos bestaat uit verschillende onderdelen, te weten: een 
bosrijk parkgebied, een sportcomplex, het ten zuiden van Lansingh-Zuid 
gelegen stadsrandgroen en de ontsluitingsweg Langeland/Lansingh-
Zuid: de Krimpenerbosweg. In het eerstgenoemde deelgebied zijn 
enkele grootschalige functies aanwezig: een grootschalig volkstuinen-
complex en een landelijk elektriciteit-koppelstation. 
Basis voor het gebied is het slagenlandschap, waarop veel opgaand 
groen het patroon van de ondergrond volgt. Het beeld van het Krim-
penerbos wordt dan ook gedomineerd door groen, waarbinnen enkele 
open ruimtes liggen. De functies en bijbehorende gebouwen zijn niet 
zichtbaar vanuit de omgeving door het opgaande groen. Het is een 
openbaar gebied, waar verschillende paden doorheen lopen.
De enkele gebouwen die in het gebied voorkomen, bestaan uit één 
bouwlaag en een plat dak. Het sportcomplex heeft rechthoekige be-
bouwing met een zadeldak. Voor de bebouwing in het gebied geldt 
dat het vooral functioneel is; de verschijningsvorm is eenvoudig met wei-
nig tot geen details.

|  B E P E R K T  |

R U I M T E L I j K E 	 K A R A K T E R I S T I E K
	
	-	Bestaat	uit	drie	onderdelen:	bosrijk	parkgebied,	
			sportcomplex,	stadsrandgroen

	-	Het	slagenlandschap	vormt	de	basis	voor	de	inrichting	van	
			het	gebied:	veel	opgaand	groen	volgt	het	patroon	van	de	
			ondergrond

	-	Gebouwen	en	functies	zijn	niet	zichtbaar	vanuit	omgeving	
			door	het	opgaande	groen

	-	Door	het	gebied	lopen	wandelpaden

	-	bebouwing	bestaat	uit	een	bouwlaag	met	plat	dak,	
			sportcomplex	heeft	een	rechthoekige	vorm	met	zadeldak

	-	bebouwing	is	vooral	functioneel:	eenvoudige	verschijnings-
			vorm



C
R
IT

E
R
IA

	
K
R
IM

P
E
N
E
R
B
O
S T O E T S I N G S C R I T E R I A	

- b e p e r k t -

ASPECT    OMGEVINGSVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN GERICHT NAAR DE OPENBARE WEG

OMGEVING   Behouden van het groene karakter van het Krimpenerbos.
    De positionering en oriëntatie van bebouwing dient aan te sluiten op de landschappelijke structuur.
         
MAAT/SCHAAL   Grootte bebouwing passend binnen de kenmerken van het landschap.

VORM/ORIËNTATIE  Straatgerichte gevels van hoofdgebouwen met een passende kapvorm en kaprichting in   
    de straat (mansarde-, zadeldak, schilddak, samengestelde kap, plat dak).
    Samenhang gebouwen op de kavel. Hoekwoningen en bebouwing op bijzondere locaties   
    dienen als zodanig vorm te worden gegeven;

STIJL/ARCHITECTUUR/DETAIL Nieuwbouw met inachtneming van de kenmerken van de landschappelijke omgeving. De   
    gevelopbouw en detaillering dient eenvoudig te zijn.
        
MATERIAAL/KLEUR  Geen kleuren en materialen toepassen die zeer sterk contrasteren met de omgeving.

VEEL VOOrkOMEndE   zie hoofdstuk 4 ‘veel voorkomende bouwwerken’.
bOuWWErkEn
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2.9S T O R M P O L D E R

De Stormpolder, Krimpen aan den IJssel’s grootste bedrijventerrein, is 
gelegen in het Zuid-Westen van de gemeente. Het is een eiland dat 
wordt begrenst door Nieuwe Maas, Hollandsche IJssel en de Sliksloot. 
Oorspronkelijk waren er op het eiland alleen watergebonden bedrijven 
gevestigd maar van af de jaren 70 met de verder ophoging van het 
eiland, kreeg het bedrijven terrein meer en meer een gemengd ka-
rakter. Het gebied wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan 
functies en bedrijfsactiviteiten. De kavels en de bebouwing zijn geor-
ganiseerd binnen een overwegend orthogonaal straten patroon. De 
bebouwing bestaat voor namelijk uit eenvoudige, sobere, rechthoekige 
bedrijfspanden voorzien van een plat dak. De voorgevel van de be-
bouwing wisselt per kavel: soms op de rooilijn, soms terug liggend. Ook 
de hoogte varieert.
 
Het profiel van de straten, die oorspronkelijk groen en boomrijk waren 
zijn in de loop der jaren ‘versteend’ en voorzien nu in de behoefte aan 
laad- en los zones en parkeergelegenheid.
 
Met uitzondering van de Industrieweg en de waterranden aan Hollan-
sche IJssel en Sliksloot, is bewust gekozen voor een welstandsvrij gebied 
in de overige delen van de Stormpolder. Hoewel de uitstraling en ruim-

 telijke kwaliteit voor een industriegebied door de gebruikers, worden 
er zo min mogelijk eisen aan de verschijningsvorm van de bebouwing 
gesteld. Dat voor de Industrieweg wel gekozen is voor een welstandsre-
gime komt voort uit het feit dat de weg de verbinding vormt tussen de 
Stormpolder en het Krimpense centrumgebied. Daarmee vormt de weg 
een visite kaartje voor het bedrijven terrein zelf en voor de gemeente 
als geheel. 

|  W E L S T A N D S V R I J  |

R U I M T E L I j K E 	 K A R A K T E R I S T I E K
	

	-	Een	eiland	in	het	zuid-westen	van	de	gemeente

	-	een	verscheidenheid	aan	functies	en	bebouwing	binnen	een	
			rechthoekig	stratenpatroon

	-	stenige	straatprofielen

	-	sobere,	rechthoekige	bedrijfspanden	met	plat	dak

	-	Gebouwen	hebben	een	onderling	verspringende	
			voorgevelrooilijn

	-	zowel	massa	als	bouwhoogte	varieert
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3.M O N U M E N T E N

In dit deel zijn de welstandscriteria voor monumenten opgenomen. Deze 
zijn in beginsel niet gerelateerd aan een gebied.

OBJECTBESCHRIJVING
Een monument is een gebouw of terrein dat van algemeen belang is 
door schoonheid of geschiedenis, belangrijk is voor de wetenschap of 
cultuurhistorische waarde heeft. Het kan symbool staan voor een be-
paalde periode of gezien worden als eerste of meest belangrijke ver-
beelding van een kunststroming. De monumenten van Krimpen aan den 
IJssel zijn divers van karakter en hebben elk bepaalde bijzonderheden 
in cultuurhistorische, architectonische en/of stedenbouwkundige zin. 

WELSTANDSNIVEAU (BIJZONDER) 
De monumenten vallen onder het hoogste welstandsniveau. De wel-
standsbeoordeling is altijd gericht op het handhaven, herstellen en ver-
sterken van de cultuurhistorische karakteristieken en de samenhang van 
het gebouw met zijn omgeving. De algemene, de gebiedsgerichte en 
de objectgerichte welstandscriteria zijn van toepassing, maar worden 
aangevuld met onderstaande specifieke criteria. Deze criteria worden 
altijd bezien in relatie tot (redengevende) beschrijvingen van de monu-
menten. 

WELSTANDSCRITERIA 

ALGEMEEN 
Bij de beoordeling bij, op en aan monumenten worden de ’10 uitgangs-
punten voor het omgaan met monumenten’ (Federatie Welstand, 2008) 
gehanteerd. 

PLAATSING 
• De gebouwen zijn als zelfstandige eenheden herkenbaar. 

MASSA EN VORM 
• Bij verbouwingen moeten de contouren en het silhouet van het oor-

spronkelijke gebouw zichtbaar blijven. 
• Dakkapellen alleen op het achterdakvlak tenzij sprake is van ver-

vanging of een vanuit historisch gegeven gebruikelijke situatie. 

GEVELKARAKTERISTIEK 
• Detaillering in harmonie met gebouw en omgeving, gevarieerd en 

zorgvuldig. Een hedendaagse interpretatie op de historische ken-
merken is in ondergeschikte uitvoering mogelijk. 

• De oorspronkelijke hoofdvorm, gevelgeleding, gevelindeling, ka-
rakteristieke en beeldbepalende elementen behouden. 

• Dakkapellen, kroonlijsten, erkers en dergelijke moeten worden 
vormgegeven als zelfstandige elementen. 

• Dakramen, zonnepanelen en -collectoren bij voorkeur in/op het 
achterdakvlak. 

|  M O N U M E N T E N  |
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4.v e e l 	 v o o r k o m e n d e 	 b o u w w e r k e n

4.1 INLEIDING 

De welstandscriteria voor veel voorkomende bouwplannen zijn vrijwel 
absolute, objectieve criteria die vooraf maximale duidelijkheid geven. 
Deze bouwwerken voldoen aan redelijke eisen van welstand als: 
A. het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving identiek is aan een 
    bestaand bouwwerk in het betreffende bouwblok of straat (bij 
    gelijkvormige kap-vorm/ gebouwtype), waarvoor een vergunning 
    is verleend, of; 
B. het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door 
    een architect vooraf ontworpen exemplaar behorende bij een 
    uitbreiding, waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een 
    positief welstandsadvies is gegeven, of; 
C. het bouwwerk voldoet aan de door de gemeente vastgestelde 
    criteria.

WELSTANDSNIVEAU 
Het welstandsniveau voor kleine bouwwerken wordt bepaald door het 
gebied waar de (ver)bouw plaatsvindt. Bij welstandsvrije gebieden zijn 
deze criteria voor preventief welstandstoezicht niet van toepassing. De 
gemeente heeft dan ook besloten geen nadere type bouwwerken aan 
te wijzen als welstandsvrij anders dan in de welstandsvrije gebieden. 

OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJE BOUWWERKEN 
Veel voorkomende bouwwerken kunnen onder bepaalde voorwaarden 
vergunningvrij zijn (Besluit omgevingsrecht bijlage II). Een vergunningvrij 
bouwplan wordt niet vooraf getoetst aan redelijke eisen van welstand. 
Niet voor alle soorten kleine bouwplannen zijn welstandscriteria opge-
nomen. Het uitgangspunt is dat hetgeen vergunningvrij is in ieder geval 
niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Uiteraard kan er wel 
sprake zijn van een exces, waardoor repressief welstandstoezicht nodig 
is. 

ACHTERERFGEBIED 
Met ‘achtererfgebied’ wordt het erf bedoeld aan de achterkant en 
de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer 
dan 1 meter van de voorkant van het hoofdgebouw. Ook openbaar 
toegankelijk water wordt aangemerkt als openbaar toegankelijk ge-

bied. De zogenoemde brandgangen (paden veelal gelegen aan de 
achterzijde van woningen) die bedoeld zijn voor de (achter)ontsluiting 
van achtertuinen bij woningen en die uitsluitend dienen voor langzaam 
verkeer, worden niet tot openbaar toegankelijk gebied gerekend. Van-
uit welstandsoptiek is het bouwen aan de voorkant in het algemeen van 
grotere invloed dan het bouwen aan de achterkant. Met het oog op 
behoud van kwaliteit worden bouwwerken aan de voorkant altijd kri-
tischer beoordeeld. Daarom wordt in de welstandscriteria waar nodig 
onderscheid gemaakt in ‘achtererfgebied’ en ‘voorerfgebied’. 

WIJZE VAN METEN 
Alle in de criteria genoemde afstanden zijn loodrecht gemeten, ten-
zij anders aangegeven. Het uitgangspunt is dat gemeten wordt vanaf 
het aansluitende afgewerkte terrein, waarbij plaatselijke niet bij het 
verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepin-
gen aan de voet van het bouwwerk buiten beschouwing moeten blijven. 
Dit is de staat van het terrein zoals gelegen direct aansluitend aan 
het bouwwerk, zoals dat na de voltooiing van de bouw is afgewerkt. 
Voor de oppervlakteberekening van gebouwen blijven uitstekende de-
len van ondergeschikte aard tot maximaal 0,75 m buiten beschouwing. 
Hierdoor kan de oppervlakte berekend worden aan de hand van de 
buitengevels zonder rekening te houden met dakgoten, dakoverstekken 
en kleine schoorstenen. De hoogte van op de erf- of perceelsgrens ge-
plaatste bouwwerk wordt gemeten aan de kant waar het aansluitende 
afgewerkte terrein het hoogst is. Voor de plaatsing en de maatvoe-
ring van een bouwwerk de wijze van meten zoals het bestemmingsplan 
voorschrijft volgen. 

|  v e e l  v o o r k o m e n d e  b o u w w e r k e n  |



4.2 BIJBEHOREND BOUWWERK 

Met een ‘bijbehorend bouwwerk’ wordt bedoeld een functioneel met 
een op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar 
al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander 
bouwwerk met een dak. Hieronder vallen aan- en uitbouwen, bijge-
bouwen, overkappingen en overige bouwwerken met een dak. Zonder 
hoofdgebouw kan er op het perceel geen sprake zijn van een bijbeho-
rend bouwwerk. Er is onderscheid gemaakt in: 
Aangebouwd bouwwerk 
Een toevoeging aan de begane grondgevel van een gebouw, zoals een 
aan- of uitbouw, erker, garage e.d. 
Losstaand bouwwerk 
Een bouwwerk met (af)dak dat los van het hoofdgebouw op het erf 
staat zoals een schuur, tuinhuis, carport, dierenverblijf, planten- of 
groentenkas, e.d. 

WELSTANDSCRITERIA 
Deze criteria komen aan de orde als het bouwplan niet vergunning-
vrij is. Het bestemmingsplan en de beleidsregels voor afwijking van 
het bestemmingsplan treden regelend op voor wat betreft situering en 
maximale afmetingen. 

Een aangebouwd bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand 
als: 
A. het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving identiek is aan een 
    bestaand bouwwerk in het betreffende bouwblok of straat (bij 
   gelijkvormige kapvorm/ gebouwtype), waarvoor een vergunning is 
   verleend, of; 
B. het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door 
    een architect vooraf ontworpen exemplaar behorende bij een 
    uitbreiding, waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een 
    positief welstandsadvies is gegeven, of; 
C. het bouwwerk voldoet aan de volgende criteria: 

ALGEMEEN 
• Bouwwerk is ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

PLAATSING EN MAATVOERING 
• Het bestemmingsplan en de beleidsregels voor afwijking van het 

bestemmingsplan treden regelend op voor wat betreft situering en 
maximale afmetingen. 

VORMGEVING 
• Detaillering overeenkomstig het hoofdgebouw. 
• Op het voorerf een plat dak of schuin afgedekt tot maximaal 15°. 
• Op het achtererf een plat dak of van het hoofdgebouw afgeleide 

kapvorm en -helling. 
• Geen doorgetrokken dakvlakken vanaf het hoofdgebouw. 
• Een overkapping (carport) minimaal aan twee zijden open en 

eventueel met licht gebogen dakvorm. 

KLEUR EN MATERIAAL 
• Overeenkomstig het hoofdgebouw of een afwijkende kleurstelling 

wordt toegestaan indien de kleurstelling elders in de straat/wijk 
voorkomt. 

• Een serre hoofdzakelijk van glas, al dan niet in combinatie met 
andere materialen. 

• Bij achteraanbouw over de volle breedte van aaneengebouwde 
woningen de zijgevels op de erfgrens van steen
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4.2 Bijbehorend bouwwerk

4.3 Dakkapel

4.4 Dakramen

4.5 Dakopbouw

4.6 Zonnepanelen

4.7 Kozijn of gevelwijziging

4.8 Erf- en perceelafscheiding

Achtererf: plat dak of dakvorm/-helling
afgeleid van hoofdgebouw

Minimaal 2 open zijdes

Regulier en beperkt

Achterdakvlak

Algemeen Hoekwoning

Zijdakvlak

Aangekapte dakkapel

Voorerf: plat dak of schuin, max 15 0

Bijzonder

max 70%

> 0,5m

max 1,75m
hoog

> 0,5m

> 45 0

< 40 0

aangekapte
dakkapel

0,5m-1,0m

> 0,5m
> 0,5m

0,5m-1,0m

minimaal 4 pannen
minimaal 4 pannen

max 40% dakvlak blijft zichtbaar

minimaal
4 pannen

nieuwe gevelopening
in lijn met bestaande gevelindeling
en geleding

vanaf 1m hoogte
90% open constructie

1/4 lengterichting

laag in goot zijdakvlak

max 50%

> 0,7m

max 1,5m
hoog

> 0,5m

0,5m-1,0m

dakraam boven
dakvlak, ≤ 0,6m

hoogte ≤ 0,6m

afstand daklicht tot
dakrand >0,5m

verlenging
voordakvlak

hoogte max 1m

hoogte max 2m hoogte max 2m



4.3 DAKKAPEL

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap van een gebouw, be-
doeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar oppervlak 
te vergroten. Dakkapellen zijn in het algemeen een ondergeschikte toe-
voeging aan een dakvlak. Desondanks zijn dakkapellen, als ze zicht-
baar zijn, voor het straatbeeld zeer bepalend. 

WELSTANDSCRITERIA 
Deze criteria komen aan de orde als het bouwplan niet vergunning-
vrij is. Het bestemmingsplan en de beleidsregels voor afwijking van 
het bestemmingsplan treden regelend op voor wat betreft situering en 
maximale afmetingen. 

Een dakkapel voldoet aan redelijke eisen van welstand als: 
A. de dakkapel qua plaatsing en vormgeving identiek is aan een 
    bestaande dakkapel in het betreffende bouwblok of straat 
    (bij gelijkvormige kapvorm/ gebouwtype), waarvoor een vergunning  
    is verleend, of; 
B. de dakkapel qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door een 
    architect vooraf ontworpen exemplaar behorende bij een uitbrei-  
    ding, waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief 
    welstandsadvies is gegeven, of; 
C. de dakkapel voldoet aan de volgende criteria: 

ALGEMEEN 
• Dakkapel is ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
• Op het voordakvlak niet meer dan één dakkapel. 
• Bij meer dan één dakkapel regelmatige rangschikking op een hori-

zontale rij met een minimale tussenruimte van 1.00 m. 
• Geen dakkapellen op bijgebouwen. 
• Geen dakkapellen boven elkaar. 

PLAATSING EN MAATVOERING 
Voor de gebieden waar regulier en beperkt toetsingsniveau 
van kracht is:
•       Breedte betreft maximaal 70 % van het dakvlak
•       Gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m 
•       Zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak 
•        Onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet,
•       Bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok,.

Voor gebieden met bijzonder welstandsniveau:
•       Breedte betreft maximaal 50 % van het dakvlak
•       Voorzien van plat dak
•       Gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,50 m 
•       Minimaal 3 pannen (circa 70cm) van de zijkanten van het dakvlak
•       Onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet,
•       Bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok.

VORMGEVING 
• Plat dak. Bij een dakhelling groter dan 45° desgewenst een aan-

gekapte dakkapel op het achterdakvlak of niet naar openbare 
ruimte gekeerde zijdakvlak. 

• Indeling evenwichtig en afgestemd op het hoofdgebouw. 
• Detaillering overeenkomstig het hoofdgebouw.  
• Bij gekoppelde dakkapel gelijke detaillering en kozijnen. 

KLEUR EN MATERIAAL 
• Materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw, of de dakbedekking. 
• Kleur overeenkomstig de het schilderwerk van het hoofdgebouw, of 

in de kleur van de dakbedekking. 
• Zijwanden ondoorzichtig. 
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| 69|  v e e l  v o o r k o m e n d e  b o u w w e r k e n  |

4.2 Bijbehorend bouwwerk

4.3 Dakkapel

4.4 Dakramen

4.5 Dakopbouw

4.6 Zonnepanelen

4.7 Kozijn of gevelwijziging

4.8 Erf- en perceelafscheiding

Achtererf: plat dak of dakvorm/-helling
afgeleid van hoofdgebouw

Minimaal 2 open zijdes

Regulier en beperkt

Achterdakvlak

Algemeen Hoekwoning
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4.4 DAKRAMEN

Onder een dakraam wordt een dakraam, daklicht, lichtstraat of soort-
gelijke daglichtvoorziening in een dak verstaan. 
Het plaatsen van een daglichtvoorziening is in principe vergunningvrij 
als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

A. indien in het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk 
    gebied gekeerd zijdakvlak of een plat dak, de constructie niet meer 
    dan 0,6 m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak uitsteekt, 
B. indien in een ander dakvlak dan bedoeld in onderdeel a, 
 1º    de constructie niet buiten het dakvlak uitsteekt, of 
 2º     ingeval geen redelijke eisen van welstand van toepassing 
                     zijn, de constructie niet meer dan 0,6 m buiten het 
         dakvlak uitsteekt, en 
C. zijkanten meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of het 
    platte dak.

ALGEMEEN 
• Ramen worden in het dakvlak gelegd en beïnvloeden verder de 

vorm van het dak niet.
• Geen sprake van toename van het volume van de kapverdieping.
• Een dakraam is niet dominant in het straatbeeld.
• Het plaatsen van een dakraam mag nooit ten koste gaan van de 

karakteristiek van het schuine dak. Bij meerdere dakramen in één 
doorgaand dak moet gestreefd worden naar een herhaling van 
uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een ho-
rizontale lijn.

TRENDSETTERS
• Een dakraam voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van wel-

stand wanneer deze identiek is aan een voor het betreffende aan-
eengesloten bouwblok eerder als zodanig aan de redelijke eisen 
van welstand getoetst en goedgekeurd plan. 

PLAATSING EN MAATVOERING
Een dakraam voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer deze 
gelijk is aan een trendsetter en/of voldoet aan onderstaande criteria:
• dakramen vlak in het dak aanbrengen (met dezelfde hellingshoek).
• bij meerdere dakramen naast elkaar dezelfde hoogte aanhouden.
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4.5 DAKOPBOUW 

Aan het begrip dakopbouw kan op meerdere manieren invulling wor-
den gegeven. In deze paragraaf wordt een dakopbouw gedefinieerd 
als: ‘Een dominante uitbouw in het dakvlak van een gebouw, waarvan 
de voet zich boven of ter plaatse van de bestaande goot bevindt, 
waarbij de constructie deels boven de nok kan uitkomen.’ Het kan dus  
zowel gaan om een nieuwe verdieping (optoppen), als om een uitbrei-
ding van een kap door een doorgetrokken gevel, een steiler dakvlak of 
een nok-verhoging. Een dakopbouw kan grote gevolgen hebben voor 
de hoofdvorm en het profiel van het gebouw. Dit vraagt om extra zorg 
bij de beoordeling. 

WELSTANDSCRITERIA 
Deze criteria komen aan de orde als het bouwplan niet vergunning-
vrij is. Het bestemmingsplan en de beleidsregels voor afwijking van 
het bestemmingsplan treden regelend op voor wat betreft situering en 
maximale afmetingen. Een dakopbouw voldoet aan redelijke eisen van 
welstand als: 
A. de dakopbouw qua plaatsing en vormgeving identiek is aan een
    bestaande dakopbouw in het betreffende bouwblok of straat (bij 
    gelijkvormige kapvorm/gebouwtype), waarvoor een vergunning is 
    verleend, of; 
B. de dakopbouw qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door 
    een architect vooraf ontworpen exemplaar behorende bij een 
    uitbreiding, waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een 
    positief welstandsadvies is gegeven, of; 
C. de dakopbouw voldoet aan de volgende criteria: 

ALGEMEEN 
• Een dakopbouw is alleen toegestaan op het hoofdgebouw. 
• Voorkom een onsamenhangende afwisseling tussen dakopbouwen 

en dakkapellen in een bouwblok. 
• Een dakopbouw mag nooit uit meer dan één bouwlaag bestaan.
• Bij hoofdgebouwen met een volwaardige stahoogte (2.20 m.) 

wordt in beginsel geen nok-verhoging toegestaan. 
• In samenhang met eerder vergunde dakopbouwen in hetzelfde 

bouwblok. 

PLAATSING EN MAATVOERING BIJ DOORGETROKKEN GEVEL 
• Alleen aan de achterzijde, tenzij er sprake is van een stedenbouw-

kundig geëigende situatie beargumenteerd door een stedenbouw-
kundige (bijvoorbeeld ter accentuering van een hoek of een be-
paald deel van bouwblok).

• Het hoogste punt van de dakopbouw minimaal 0.20 m. onder de 
oorspronkelijke nokhoogte. 

PLAATSING EN MAATVOERING BIJ NOKVERHOGING 
• Alleen op kappen waar de dakhelling gelijk is aan of minder dan 

40° bedraagt. 
• Bij tussenpanden moet de nokverhoging van woningscheidende 

bouwmuur tot bouwmuur lopen. 
• De nokverhoging vindt plaats door het verlengen van het voordak-

vlak, waardoor de nok naar achter verschuift (dakopbouw gericht 
op achterzijde). 

• Hellingshoek dakopbouw gelijk aan bestaande dakhellingshoek. 
• Bovenkant kozijn dient onder de oorspronkelijk bestaande nok-

hoogte te blijven. 

VORMGEVING 
• Indeling evenwichtig en afgestemd op het hoofdgebouw. 
• Detaillering overeenkomstig het hoofdgebouw. 
• Schoorstenen op scheidingsmuur respecteren en eventueel mee op-

trekken. 

KLEUR EN MATERIAAL 
• Materiaal in principe overeenkomstig het hoofdgebouw, of de 

dakbedekking. 
• Kleur overeenkomstig met het schilderwerk van het hoofdgebouw, 

of in de kleur van de dakbedekking. Een afwijkende kleurstelling 
is ook toegestaan indien deze kleurstelling reeds aanwezig is in de 
straat/wijk.

• Zijwanden ondoorzichtig. 
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• De afstand tussen de voorziening en de nok en de dakranden is 
minimaal vier pannen. 

• De voorzieningen moeten midden in het achter- of in de achterste 
helft van zijdakvlak worden aangebracht, waarbij de voorziening 
in het zijdakvlak een kwart van de lengterichting uit de voorgevel 
moet blijven. 

• Zonnepanelen/-collectoren moeten direct op en evenwijdig aan 
het dakvlak worden geplaatst en mogen dus niet onder een hoek 
staan ten opzichte van het schuine dakvlak. 

PLAATSING OP PLAT DAK
• Komen de zonnepanelen/-collectoren op een plat dak, dan geldt:
• Zonnepanelen/-collectoren op dakkapellen moeten altijd vlak lig-

gend op de dakkapel worden geplaatst, dus niet onder een hel-
lingshoek. 

• De zonnepanelen/-collectoren mogen niet schuin worden geplaatst 
maar moeten evenwijdig staan aan de dakrand, nok of gootlijst. 

• De panelen/collectoren moeten net zo ver verwijderd blijven van 
de dakrand als de collector of het paneel hoog is.

PLAATSING OP GEVEL BOUWWERK
• Plaatsing van zonnepanelen/-collectoren op een gevel van een 

bouwwerk zijn niet toegestaan. 

4.2 Bijbehorend bouwwerk

4.3 Dakkapel

4.4 Dakramen

4.5 Dakopbouw

4.6 Zonnepanelen

4.7 Kozijn of gevelwijziging

4.8 Erf- en perceelafscheiding
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4.6 ZONNEPANELEN/-COLLECTOREN

Onder een zonnepaneel wordt een installatie verstaan waarmee elek-
triciteit wordt opgewekt uit daglicht voor de elektriciteitsvoorziening 
van een bouwwerk. Met een zonnecollector wordt warmte opgewekt 
welke via een warmwateropslag kan worden gebruikt voor huishoude-
lijk gebruik. 
In principe geldt dat zonnepanelen/-collectoren vergunningsvrij kunnen 
worden geplaatst mits voldaan wordt aan de hiernavolgend genoemde 
voorwaarden. Voor bouwwerken met een beschermd dorps- of stads-
gezicht geldt dat in dergelijke gevallen een omgevingsvergunning ver-
eist is.

ALGEMENE EISEN
• De zonnepanelen/-collectoren moeten op een dak worden ge-

plaatst; 
• De collector of het paneel moet een geheel vormen met de instal-

latie voor het opslaan van het water respectievelijk het opwekken 
van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie 
binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst; 

PLAATSING OP SCHUIN DAK
• Komen de zonnepanelen/-collectoren op een schuin dak, dan geldt:
• De collector of het paneel mag niet uitsteken en moet dus aan alle 

kanten binnen het vlak van het dak moet blijven.
• De collector of het paneel moet in of direct op het dakvlak moet 

worden geplaatst.
• Zonnepanelen/-collectoren moeten uit het zicht worden aange-

bracht. De panelen en collectoren moeten laag in de goot in het zij-
dakvlak of aan de achterzijde van het dakvlak worden geplaatst.

• Plaatsing van de zonnepanelen/-collectoren moet worden beoor-
deeld in combinatie met andere op het schuine dak aangebrach-
te elementen en ook met de opbouw van de gevel. Het karakter 
van het schuine dak moet behouden blijven. Van de oorspron-
kelijke dakbedekking moet tenminste 40% van de zijde van het 
dakvlak waar de panelen worden toegevoegd zichtbaar blijven. 
Het oppervlak van het betreffende dakvlak dat door eerdere in-
grepen (bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen) is onderbroken, 
moet worden afgetrokken van het maximale oppervlak dat met 
zonnepanelen/-collectoren bedekt mag worden. 
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4.7 KOZIJN- OF GEVELWIJZIGING 

Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij het toevoegen, vergroten 
of verplaatsen van een kozijn, kozijn-invulling, luik of gevelpaneel. Dit 
kan zowel plaatsvinden bij een hoofdgebouw als bij een bijbehorend 
bouwwerk. Het vervangen van bestaande kozijnen door hetzelfde type 
kozijnen (met gelijkwaardige indeling, aard en uitstraling) valt onder 
het normale onderhoud en is daarmee vergunningvrij. Dat geldt ook 
indien houten kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met 
een gelijkwaardige (houtachtige) uitstraling. 

WELSTANDSCRITERIA 
Deze criteria komen aan de orde als het bouwplan niet vergunningvrij 
is. Een kozijn- of gevelwijziging voldoet aan redelijke eisen van wel-
stand als: 
A. de wijziging qua plaatsing en vormgeving identiek is aan een 
    bestaande wijziging in het betreffende bouwblok of straat (bij 
    gelijkvormige kapvorm/ gebouwtype), waarvoor een vergunning is 
    verleend, of; 
B. de wijziging qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door een 
    architect vooraf ontworpen exemplaar behorende bij een 
    uitbreiding, waarvan het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een 
    positief welstandsadvies is gegeven, of; 
C. de wijziging voldoet aan de volgende criteria: 

ALGEMEEN 
• Samenhang en ritmiek van het hoofdgebouw en/of de straatwand 

worden niet verstoord. 

PLAATSING EN MAATVOERING 
• Een nieuwe of het vergroten van een bestaande gevelopening in 

lijn met de bestaande geleding en indeling van de gehele gevel. 
• Plaatsing binnen gevelvlak. Geen uitstekende onderdelen, met uit-

zondering van raam-dorpelstenen (vensterbank). 
• In voorgevel binnen bestaande gevelopeningen indien er (nog) sa-

menhang en ritmiek aanwezig is in het straatbeeld.
• In zij- en achtergevel zijn nieuwe gevelopeningen mogelijk.

4.2 Bijbehorend bouwwerk

4.3 Dakkapel

4.4 Dakramen

4.5 Dakopbouw

4.6 Zonnepanelen

4.7 Kozijn of gevelwijziging

4.8 Erf- en perceelafscheiding

Achtererf: plat dak of dakvorm/-helling
afgeleid van hoofdgebouw

Minimaal 2 open zijdes

Regulier en beperkt

Achterdakvlak

Algemeen Hoekwoning

Zijdakvlak

Aangekapte dakkapel

Voorerf: plat dak of schuin, max 15 0

Bijzonder

max 70%

> 0,5m

max 1,75m
hoog

> 0,5m

> 45 0

< 40 0

aangekapte
dakkapel

0,5m-1,0m

> 0,5m
> 0,5m

0,5m-1,0m

minimaal 4 pannen
minimaal 4 pannen

max 40% dakvlak blijft zichtbaar

minimaal
4 pannen

nieuwe gevelopening
in lijn met bestaande gevelindeling
en geleding

vanaf 1m hoogte
90% open constructie

1/4 lengterichting

laag in goot zijdakvlak

max 50%

> 0,7m

max 1,5m
hoog

> 0,5m

0,5m-1,0m

dakraam boven
dakvlak, ≤ 0,6m

hoogte ≤ 0,6m

afstand daklicht tot
dakrand >0,5m

verlenging
voordakvlak

hoogte max 1m

hoogte max 2m hoogte max 2m

VORMGEVING 
• Detaillering overeenkomstig het hoofdgebouw. 
• Bij vervanging van een garagedeur door een pui geen gemetselde 

borstwering. 

KLEUR EN MATERIAAL 
• Overeenkomstig het hoofdgebouw. 
• Gevelopeningen niet blinderen met panelen of schilderwerk.
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4.6 Zonnepanelen
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4.8 Erf- en perceelafscheiding
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Minimaal 2 open zijdes
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Aangekapte dakkapel
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max 70%
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max 1,75m
hoog

> 0,5m

> 45 0

< 40 0
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0,5m-1,0m

> 0,5m
> 0,5m
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minimaal 4 pannen
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4 pannen

nieuwe gevelopening
in lijn met bestaande gevelindeling
en geleding

vanaf 1m hoogte
90% open constructie

1/4 lengterichting

laag in goot zijdakvlak

max 50%

> 0,7m

max 1,5m
hoog

> 0,5m

0,5m-1,0m

dakraam boven
dakvlak, ≤ 0,6m

hoogte ≤ 0,6m

afstand daklicht tot
dakrand >0,5m

verlenging
voordakvlak

hoogte max 1m

hoogte max 2m hoogte max 2m

4.8 ERF- EN PERCEELSAFSCHEIDING 

Een erf- en perceelsafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf/
perceel af te bakenen van een ander perceel, een buurerf of openbaar 
toegankelijk gebied. Erf- en perceelsafscheidingen aan de openbare 
weg zijn van grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente 
streeft ernaar een rommelige indruk door een te grote verscheidenheid 
aan erfafscheidingen te voorkomen. Erfafscheidingen moeten daarom 
op een zorgvuldige en professionele manier worden geplaatst en wor-
den gemaakt van duurzame materialen. De gemeente geeft de voor-
keur aan natuurlijke erf- en perceelafscheidingen. 

WELSTANDSCRITERIA
Deze criteria komen aan de orde als het bouwplan niet vergunningvrij 
is. Het bestemmingsplan en de beleidsregels voor afwijking van het be-
stemmingsplan treden regelend op voor wat betreft situering en maxi-
male afmetingen. Een erf- of perceelsafscheiding voldoet aan redelijke 
eisen van welstand als: 
A. de erf- of perceelsafscheiding qua plaatsing en vormgeving identiek 
    is aan een bestaande erf- of perceelsafscheiding in het betreffende 
    bouwblok of straat (bij gelijkvormige kapvorm/ gebouwtype), 
    waarvoor een vergunning is verleend, of; 
B. de erf- of perceelsafscheiding qua plaatsing en vormgeving voldoet 
    aan een door een architect vooraf ontworpen exemplaar behorende 
    bij een uitbreiding, waarvan het bouwplan deel uitmaakt en 
    waarvoor een positief welstandsadvies is gegeven, of;
C. de erf- of perceelsafscheiding voldoet aan de volgende criteria: 

ALGEMEEN 
• Samenhang wordt niet verstoord.

PLAATSING EN MAATVOERING 
• Hoogte maximaal 1.00 m. 
• Hoogte maximaal 2.00 m. achter de voorgevelrooilijn op het erf of 

perceel waar het hoofdgebouw staat. 
• Bij hoekwoningen mag op het naar de openbare ruimte gekeerde 

zijerf de erfafscheiding 2.00m hoog zijn, mits deze vanaf 1.00m 
een voor minimaal 90% open constructie heeft en het bestemmings-
plan dit ook toelaat. 

VORMGEVING 
• Extra zorg voor erfafscheidingen direct gelegen aan openbaar 

toegankelijk gebied. 

KLEUR EN MATERIAAL 
• Aansluitend op erfafscheiding van naburig perceel of karakter 

omgeving. 
• Materiaal afgestemd op het hoofdgebouw, of uitgevoerd in na-

tuurlijk materiaal zoals steen of hout. 
• Open hekwerken van bijvoorbeeld hout of (smeed)ijzer. 
• Geen toepassing van kunststof, golfplaat, damwandprofielen, riet-

matten of vlechtschermen. 
• Kleur overeenkomstig het hoofdgebouw, of aardkleuren, groen of 

zwart. 
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5.b i j z o n d e r e 	 b e p a l i n g e n

5.1 ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA
De welstandstoets vindt plaats aan de hand van een aantal te beoorde-
len aspecten: het gebouw in zijn omgeving, het gebouw op zichzelf, de 
detaillering en het kleur- en materiaalgebruik. De algemene welstands-
criteria geven inzicht in de inhoudelijke kant van deze aspecten en vor-
men een belangrijke basis voor de welstandsbeoordeling. De principes 
richten zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van het archi-
tectonisch ontwerp. In bijzondere situaties wanneer de welstandscriteria 
ontoereikend zijn, kan worden teruggegrepen op deze algemene prin-
cipes. Dit kan het geval zijn als een bouwplan past binnen de criteria 
voor objecten of gebieden en toch duidelijk onder de maat blijft of als 
het afwijkt van de omgeving maar door bijzondere schoonheid wél aan 
redelijke eisen van welstand voldoet. Van een bouwwerk dat voldoet 
aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat: 
• het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de open-

bare ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de 
openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter 
is (relatie tussen bouwwerk en omgeving); 

• de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de 
wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook 
zijn eigen samenhang en logica heeft (relatie tussen vorm, gebruik 
en constructie); 

• dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uit-
gewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar 
zijn in de bestaande waarvoor een positief welstandsadvies is ge-
geven; 
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5.2 HARDHEIDSCLAUSULE
Bij omgevingsvergunningplichtige bouwwerken kan het voorkomen dat 
een plan niet voldoet aan de aandachtspunten of gestelde ambitie. 
Toch kan de welstandscommissie oordelen, dat het plan op grond van 
meer dan gewone eigen kwaliteiten, een bijdrage levert aan de betref-
fende omgeving. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een plan met 
gevels van een afwijkend materiaal dat wel perfect past in de maat en 
schaal van de omgeving. Daarbij beroept zij zich op de algemene  wel-
standscriteria die altijd de basis vormen voor de andere welstandscrite-
ria. De commissie adviseert dan B&W, voorzien van goede argumenten 
waarom dit plan afwijkt van de gebieds- en typecriteria, toch met het 
plan akkoord te gaan op grond van de algemene criteria.

Zoals de welstandscommissie kan afwijken van de criteria, kan ook het 
college afwijken van het advies van de welstandscommissie. Dit om de 
volgende redenen:
•   Omdat het college vindt dat de welstandscommissie de criteria 
    uit deze nota niet goed heeft uitgelegd;
•   Omdat het college vindt dat maatschappelijke of economische 
    argumenten een afwijking rechtvaardigen.
    Wanneer het college hier gebruik van maakt motiveert zij aan 
    de welstandscommissie waarom zij van het advies afwijkt.

5.3 EXCESSENREGELING
Omgevingsvergunningvrije èn welstandsvrije bouwwerken kunnen ach-
teraf onderworpen worden aan een beoordeling. Het moet dan gaan 
om bouwwerken waarvan de negatieve invloed op de omgeving breed 
gedragen wordt. 
De excessenregeling voorziet in het achteraf ongedaan maken of la-
ten herstellen van de schadelijke gevolgen van het betreffende bouw-
werk. Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar aanschrijven. 
Een dergelijke aanschrijving houdt niet in het weer afbreken van het 
gerealiseerde bouwwerk, maar slechts het opheffen van de ernstige 
strijd met redelijke eisen van welstand daarvan (bijvoorbeeld door 
aanpassing, verplaatsing of kleurverandering). Om te voorkomen dat 
men achteraf geconfronteerd wordt met de excessenregeling, kan een 
ieder vóór uitvoering een plan laten toetsen door welstand, de vrijwil-
lige welstandstoets.
Ook de enkele wijziging van het uiterlijk van een bouwwerk door het 
wijzigen van de kleurstelling of toevoegen van reclame, kan betekenen 
dat het uiterlijk van dat bouwwerk op zichzelf, of in verband met de 

omgeving, in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. 
Dus niet alleen bij bouwen. Daarom zijn hierna criteria opgenomen 
waarbij sprake kan zijn van ernstige strijd met redelijke eisen van wel-
stand ook wanneer er geen sprake is van bouwen.

Van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand kan in elk geval 
sprake zijn bij:
1.   fysieke afsluiting van een bouwwerk voor zijn omgeving;
2.   ontkenning of vernietiging van architectonische bijzonder-
      heden bij aanpassing of uitbreiding van een bouwwerk; 
      bijvoorbeeld door het op onevenwichtige wijze aantasten van 
      een aanwezige architectonische monumentaliteit of (spiegel)  
      symmetrie;
3.   armoedig materiaalgebruik, waaronder ook materialen 
      waarvan bekend is dat die onevenredig ‘’lelijk’’ verouderen   
      en/of die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere 
      materialen van de bestaande bebouwing;
4.   toepassing van felle of sterk contrasterende kleuren, waar 
      daar geen redelijke aanleiding voor is;
5.   te opdringerige of te veelvuldig herhaalde reclames 
6.   een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie 
      daarvoor vooral ook de gebiedsgerichte criteria);
7.   elke ingreep waardoor een wijziging van een gevelbeeld het 
      uiterlijk van een bouwwerk zodanig beïnvloedt dat dit als 
      gevolg daarvan in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen 
      van welstand.
8.   gedeeltelijke afbraak of instorting van een bouwwerk;
9.   geheel of gedeeltelijke in ernstige mate beschadiging van de 
      buitenzijde van een bouwwerk;
10. in ernstige mate verstoring van de detaillering van gevels door  
      (onderdelen van) installaties of andere toevoegingen;
11. extreme verwaarlozing van een bouwwerk; aanwijzingen 
      hiervoor zijn kapotte ruiten, dichtgetimmerde ramen, in 
      ernstige mate afgebladderde verflagen, ontbrekende 
      dakpannen.

Om een exces en handhaving achteraf te voorkomen kan de burger een 
bouwplan vrijwillig laten toetsen.
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INBREIDINGS- EN ONTWIKKELLOCATIES
De welstandsnota biedt een toetsingskader voor gewaardeerde ge-
bieden. Toch is de aandacht vooral gericht op bestaande gebieden. Bij 
inbreidingslocaties wordt een bouwwerk getoetst aan de voorschriften 
behorende bij het gebiedstype dat geldt voor het perceel waarop het 
bouwwerk is gesitueerd.
Voor nieuwe ontwikkelingen is een stedenbouwkundig kader meer voor 
de hand liggend. Een stedenbouwkundig kader wordt gemaakt voor 
een nieuwe ontwikkeling en bevat criteria die er op zijn gericht bij de 
nieuwbouw trouw te blijven aan het stedenbouwkundige ontwerp, in-
clusief openbare ruimte. Deze criteria zijn vaak vrij streng, strenger 
dan de welstandscriteria. Bovendien zijn deze criteria erg gericht op 
grootschalige ontwikkeling en niet of minder geschikt om te gebruiken 
in bestaande situaties of voor kleinschalige ontwikkelingen. In sommige 
gevallen wordt voor nieuwe ontwikkelingen een beeldkwaliteitsplan ge-
maakt. Een beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt

Stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplannen kunnen onder-
deel uitmaken van de welstandsnota zodra deze als zodanig zijn vast-
gesteld door de gemeenteraad. 
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RECLAME

ALGEMEEN
(Handels)reclame is een openbare aanprijzing van goederen of dien-
sten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te 
dienen. Reclames op borden, lichtreclames en spandoeken of vlag-
gen vormen een belangrijk en beeldbepalend element van de open-
bare ruimte. In gebieden met commerciële functies zijn reclames op zijn 
plaats en verhogen ze de visuele aantrekkingskracht van de omgeving, 
hoewel daar een kritische grens aan verbonden is. In andere gebieden 
zijn (bepaalde) reclame-uitingen ongewenst.
Reclame-uitingen zijn omgevingsvergunningplichtig indien de (gemeen-
telijke) regelgeving dit bepaald.
Reclames zijn toegestaan in de winkelgebieden van kernen en woon-
wijken, evenals op bedrijventerreinen mits voldaan wordt aan de hier-
navolgende voorwaarden. Voldoet een reclame-uiting niet aan on-
derstaande voorwaarden of is er sprake van een bijzondere situatie 
waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van voorwaarden dan 
wordt het plan ter advisering voorgelegd aan de Welstandscommissie.

VERSCHILLENDE RECLAME-UITINGEN
Er bestaan verschillende reclame-uitingen. Er gelden specifieke criteria 
voor verschillende uitingen. 
De volgende reclame-uitingen zijn te onderscheiden:
• Reclameborden van tijdelijke aard op de openbare weg (bijvoor-

beeld sandwichborden, driehoeksborden);
• Reclame op abri’s;
• Reclame aan lichtmasten;
• Door de gemeente aangebrachte reclame in, aan of op gemeen-

telijke objecten;
• Mobiele reclame (op geparkeerde voertuigen en aanhangers);
• Reclame op en rondom sportvelden;
• Reclame bij tankstations;
• Bedrijfsverwijsborden;
• Uitstallingen;
• Wildplakken;
• Reclame op zonneschermen;
• Spandoeken.

ALGEMEEN
• Samenhang wordt niet verstoord.
• Verkeer wordt niet in gevaar gebracht.
• Er ontstaat geen hinder voor de omgeving.

PLAATSING EN MAATVOERING
• Loodrecht op of evenwijdig en vlak aan (maximaal ter breedte 

van de helft van het pand, met een maximum van 2 meter en een 
hoogte van 0,60 meter), de gevel.

• Onder de dorpellijn van de eerste etage of daarmee gelijk te 
stellen hoogte.

• Alleen aan de entreezijde van het pand.
• Geen reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte ern-

stig belemmeren.
• Geen reclame-uitingen op het dak (horizonvervuiling).
 
VORMGEVING
• In voorgevel reclame-uiting als zelfstandig element vormgeven, 

waarbij de maatvoering en detailleringen zijn afgestemd op en 
harmoniëren met de oorspronkelijke gevel.

• In voorgevel samenhang en ritmiek van de straatwand niet versto-
ren.

• Geen mechanisch bewegende delen.
• Geen lichtcouranten of lichtreclame met veranderlijk of intermit-

terend licht.
• Geen plasma- of ledschermen.
• Geen daglichtreflecterende reclame.

CUMULATIE
• Maximaal twee reclame-uitingen per pand, bij voorkeur één lood-

recht op de gevel en één evenwijdig en plat op de gevel.

OVERIG
• Geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand 

plaatsvinden respectievelijk worden verkocht.
• Geen losse merkenreclame.

|  b i j l a g e n  |
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TERRASSEN

Terrassen zijn sfeerbepalend en hebben daardoor grote invloed op de 
uitstraling van een stad of dorp. Goed ingerichte terrassen vormen een 
verlevendiging van het straatbeeld en dragen bij aan de aantrekkelijk-
heid van de openbare ruimte. Daar staat tegenover dat terrassen voor 
geluidsoverlast kunnen zorgen, het verkeer kunnen hinderen en door hun 
vormgeving de beeldkwaliteit kunnen verminderen. Daarnaast kunnen 
door het gebruik van het voor hen bestemde gedeelte van de open-
bare weg door voetgangers, rolstoelgebruikers en mensen met kinder-
wagens in het nauw komen. Vaak moeten zij uitwijken naar de rijbaan, 
wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Ook de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer, moet te allen tijde zijn 
gewaarborgd. Zij moeten een wettelijk ongehinderde doorgang heb-
ben van 3,5 meter.

ALGEMENE CRITERIA
1. De schotten en het terrasmeubilair dienen van goede kwaliteit te 

zijn en ze moeten goed worden onderhouden, zodat het terras een 
nette uitstraling heeft.

2. De voorzijde van het terras moet een open aanzicht geven. 
3. Terrasschotten van hoger dan 1 meter mogen tot 1 meter hoogte 

dicht zijn, daarboven moeten ze doorzichtig zijn (bijv. doorzichtig 
glas). Hierbij moeten de regels van het bestemmingsplan in acht 
worden genomen.

4. Er moet voldoende loopruimte overblijven in het openbaar ge-
bied bij het terras en het terras mag een goede doorstroming van 
voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en 
overige daarmee gelijk te stellen gebruikers, verzorgend en be-
voorradend verkeer en calamiteitenverkeer niet hinderen.

5. Het terras mag geen onevenredige hinder of overlast veroorzaken. 
Hierbij gaat het om de volgende vormen van hinder of overlast: 
• geluidhinder voor bewoners in de omgeving; 
• belemmering van winkelend publiek en overige gebruikers 

van de weg; 
• belemmering van de toegang tot woningen en andere gebou-

wen; 
• belemmering van de toegang tot etalages van winkels; 
• belemmering van de (nood)uitgangen van een horecapand 

waartoe het terras behoort; 
• belemmering van in- en uitgangen van boven- of naastliggen-

de woon- of winkelpanden. 
6. Een terras mag het beheer en onderhoud van de weg niet belem-

meren. Daarom mag de grond niet worden bedekt met bijvoor-
beeld vlonders. 

7. Objecten (buffetkar, menubord, planten, etc) bevinden zich altijd 
op het terras en niet buiten de vergunde of gemelde afmeting. 

8. Indien er sprake is van een onwenselijke situatie kan het college 
van Burgemeester en Wethouders toepassing geven aan de exces-
senregeling op grond van de geldende welstandsnota.

9. Fluorescerende kleuren in de terrasschotten zijn niet toegestaan.
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 Aanbouw Bouwwerk dat in directe verbinding staat met het (hoofd)gebouw, 
waaraan het is gebouwd en dat een toevoeging van een afzonderlijke ruimte 
betreft. 

 Aangekapt Bouwdeel dat met een kap bevestigd is aan het dakvlak. 
 Ambachtelijk‐traditioneel Inheemse of ‘streekeigen’ bouwtrant die niet aan een 

bepaalde stijl of periode gebonden is, maar gebruik maakt van traditionele 
vormen en motieven zoals vlechtingen, banden of ruitvormen in contrasterende 
kleuren e.d. 

 Arbeiderswoning Klein type woonhuis voor arbeiders en ambachtslieden; kan 
zelfstandig gesitueerd zijn, maar staat veelal twee‐aan‐twee of in een rijtje. 

 Band Horizontale laag van natuursteen, enkel of in veelvoud, aangebracht 
terverlevendiging van een meestal bakstenen gevel. 

 Bedrijfswoning Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts 
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op 
de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is. 

 Blinde gevel Gevel zonder openingen. 
 Blokverkaveling Eenvoudig patroon van rechte straten met een symmetrisch 

profiel en bomen op de trottoirs; aan weerszijden woonblokken, dubbele en/of 
vrijstaande woningen; straathoeken zijn veelal open. 

 Bouwblok Door wegen en groen begrensde stedenbouwkundige eenheid, 
waarop geheel of gedeeltelijk bebouwing staat. 

o Gesloten aan alle zijden door gevelwanden omsloten bouwblok, 
waarbij het binnenterrein vaak bestaat uit tuinen. 

o Halfopen door open ruimten, poorten of doorgangen onderbroken 
blokbebouwing, soms met particuliere binnentuinen, soms met 
(half)openbaar binnenterrein, al dan niet met groen. 

o Open zie Strokenbouw. 
 Bouwwerk Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 

materiaal die direct of indirect met de grond verbonden is en die direct of 
indirect steun vindt in of op de grond. 

 Bouwperceel Een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het 
bestemmingsplan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten. 

 Bouwlaag Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij 
benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd; met 
inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder. 

 Bijgebouw Een op zichzelf staand gebouw, zoals een schuur, een garage of een 
ander bijgebouw bij een (hoofd)gebouw. 

 Chaletstijl Vooral bij villa’s hotels en gestichten in bosrijke omgeving 
voorkomende, op Zwitserse chalets geïnspireerde bouwtrant (circa 1870‐1910), 

waarbij vaak overstekende daken met houtsnijwerk, vakwerk, houten erkers en 
veranda’s worden toegepast, soms volledig in hout uitgevoerd, doch veelal in 
combinatie met (gepleisterde) baksteen en eclectische elementen. 

 Classicisme Bouwstijl in de zeventiende eeuw in Nederland ontstaan onder 
invloed van nieuwe architectonische inzichten uit Italië symmetrie en proportie 
werden benadrukt; kenmerkend zijn een eenvoudige hoofdvorm, kolossale 
pilasters en een fronton boven het middenrisaliet. 

 Dakkapel Bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichtinval te verbeteren 
en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten 

 Dakopbouw Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok 
van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak verandert. 

 Dakraam Een dakraam vervangt een gedeelte van het gesloten dakvlak door een 
in hetzelfde vlak liggend venster, ter vergroting van de lichtinval. 

 Dakvlak Zie Dakschild. 
 Detaillering Een klein toegevoegd onderdeel wat een bijzonderheid aangeeft. 
 Dienstwoning Zie Bedrijfswoning. 
 Eigentijds Hedendaags, modern. 
 Ensemble Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel 
 Erf‐ of perceelafscheiding Tuinmuren, schuttingen van beton of hout, 

vlechtschermen en andere kant‐en‐klare afscheidingen. 
 Façade Gevel. 
 Galerijflat Hoogbouw, waarbij de woningen worden ontsloten door middel van 

(half)open gangen die over de hele breedte aan een buitenzijde van het gebouw 
liggen. 

 Gevelgeleding Elementen van een gebouw die de indeling van wanden of gevels 
bepalen of accentueren zoals pilasters, gevelbanden, vensterpartijen etc. 

 Gevelindeling Compositie van de gevel. 
 Herenhuis Het herenhuis is te beschouwen als het basistype voor de vele 

buitenplaatsen die in de 18de en 19de eeuw zijn gebouwd; kenmerkend is de 
blok‐ of kubusvormige hoofdvorm met een symmetrisch ingedeelde voorgevel 
en plattegrond; in verschillende varianten is dit type woonhuis tot in de 20ste 
eeuw gebouwd; door zijn statige uiterlijk was het herenhuis bij uitstek geschikt 
voor gebouwen met een representatieve functie. 

 Historiserende stijl Ook wel nieuw historiserende stijl genoemd, ontstaan als 
reactie op de Art Nouveau en het rationalisme (circa1905‐1925); ook wel Um 
1800‐stijl genoemd; op traditionele wijze toegepaste historische stijlmotieven uit 
de barok en het classicisme werden gecombineerd met moderne constructies in 
bijvoorbeeld gewapend beton; vooral toegepast bij warenhuizen, 
kantoorpanden en landhuizen. 
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 Hoofdgebouw Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of 
afmetingen, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan 
te merken. 

 Hoogbouw Toepassing van meer dan vier bouwlagen boven elkaar. 
 Kaprichting Richting waarnaar de lange zijde van een kap georiënteerd is. 
 Kroonlijst Horizontale uitspringende en meestal geprofileerde band, die de 

bekroning vormt van een muur onder het dak of boven een ander belangrijk 
bouwonderdeel is geplaatst, zoals een venster, portiek of dakkapel; in oorsprong 
de bovenste, uitspringende lijst van een hoofdgestel, een element uit de 
Klassieke bouwkunst. 

 Kozijn Omlijsting van steen, hout of ijzer, bestaand uit de onder‐ of bovendorpel 
en twee of meer stijlen, om een ingang of lichtopening te omlijsten en er een 
raam, deur of luik in te bevestigen 

 Kwalitatief Gewaardeerd beeld, waarnaar men zijn handelen of denken kan 
richten. 

 Laagbouw Eén of twee bouwlagen tellende bebouwing, veelal bestaande uit 
eengezinswoningen. 

 Landgoed Een geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere 
houtopstanden bezette onroerende zaak –daaronder begrepen die manier 
waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende 
opstallen voorkomen‐ voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende 
zaak in zijn karakteristiek verschijningsvorm voor het behoud van het 
natuurschoon wenselijk is. 

 Landhuis Royaal opgezet woonhuis in de regel vrijstaand of als twee‐onder‐één‐
kap gebouwd. 

 Lintbebouwing Langgerekte reeks van, veelal vrijstaande gebouwen aan een of 
beide zijden van een weg en/of waterloop. 

 Mansardedak Gebroken dak waarbij de dakschilden van goot tot nok niet uit 
een plat vlak, maar twee platte vlakken vormen die elkaar onder een stompe 
hoek ontmoeten; door de Fransman Mansard (circa 1660) ontwikkeld ten 
behoeve van meer zolderruimte voor slaapvertrekken; in eenvoudige vorm veel 
toegepast bij kleine woningen vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. 

 Middenstandswoning Middelgroot woonhuis gebouwd ten behoeve van een 
middenstander hetzij op particulier initiatief, hetzij complexmatig tot stand 
gekomen; meestal vrijstaand of twee‐aan‐twee voorkomend. 

 Nok Horizontale snijlijn van twee dakvlakken, bovenste rand van een dak. 
 Ondergeschikt Voert niet de boventoon. 
 Orthogonaal stratenpatroon Patroon waarbij de straten elkaar onder een rechte 

hoek kruisen. 

 Overkapping Een overkapping is een bijgebouw (zie Bijgebouw) dat het aan 
twee of meerdere zijden open is; bij overkappingen gaat het vrijwel altijd om 
carports. 

 Overstek Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzicht van het eronder gelegen deel. 
 Parcellering De mate van indeling van percelen; deze indeling van breedtes en 

hoogtes van bouwwerken bepaalt het straatbeeld. 
 Pleisteren Een muur of plafond bedekken met een laag metselspecie van kalk en 

zand of portlandcement. 
 Plint Een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van een 

gebouw. 
 Portiek Naar de straatzijde geopend overdekt (trap)portaal, leidend naar de 

deur van een huis (trapportiek). 
 Portiekflat Hoogbouw, waarbij de woningen worden ontsloten door middel van 

(uitgebouwde) portieken die zich over de gehele lengte van de gevel uitstrekken. 
 Pui Gevel. 
 Rolhek Zie Rolluik. 
 Rollaag Reeks van gemetselde stenen op hun kant, bijvoorbeeld als strek‐ of 

ontlastingsboog boven vensters, als kantlaag van een punt‐ of tuitgevel of als 
afdekking van een muur. 

 (Rol)luik Voorziening om vensters van gebouwen tegen inbraak en vandalisme te 
beveiligen. 

 Rooilijn Richtlijn waarin gebouwen worden geplaatst en die de grens aangeeft 
met de openbare weg; ook wel de plaats die de lijn van de voorgevel bepaalt. 

 Rijtjeshuis Serie aaneengeschakelde eengezinswoningen gedekt door een kap. 
 Samengesteld Uit verschillende bestanddelen gevormd, bijvoorbeeld een groot 

venster gevormd door middel van een aantal kleine samengevoegde vensters. 
 Samengesteld dak Uit verschillende kapvormen, bijvoorbeeld zadel‐ en 

schilddak, gevormd dak. 
 Schilddak Dak dat uit vier schuinen dakvlakken bestaat. 
 Serre Uitbouwsel aan een (woon)huis voornamelijk uit glas bestaand en met 

deuren in direct contact met de tuin; in de loop van de 19de eeuw was de serre 
– het Franse woord voor broeikas – een zeer geliefd onderdeel van zomerhuizen. 

 Situering Plaats van een bouwwerk in zijn omgeving. 
 Speklaag Natuurstenen band ter verlevendiging van bakstenen muurwerk. 
 Stucwerk In pleisterkalk uitgevoerd werk. 
 Tentdak Dak waarvan de vier dakschilden in een punt bijeenkomen en waarbij 

de nok ontbreekt. 
 Textuur De voelbare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus de 

oneffenheden van de steen en het voegwerk). 
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Tr eel Zoals de gewoonte dat meebrengt, van oudsher; onder tradi onele 
kleuren worden in de meeste gevallen (crème)wi e en donkere nten verstaan, 
zoals (donker)groen, (donker)bruin, (donker)rood, antraciet e.d. 
Tuinwijk Ruim o  uitbreidingswijk met open (arbeiders- en 
middenstands) bebouwing en betrekkelijk veel groen in de vorm van 
plantsoenen en tuinen. 
Topgevel Gevel aan de korte zijde van een gebouw, zodat de gevellijn het min of 
meer driehoekige dak volgt. 
Uitbouw Bouwwerk dat in een directe verbinding staat met het (hoofd)gebouw, 
waaraan het is gebouwd, en dat een vergro ng van een bestaande ruimte 

 
Villa Aanduiding voor een vrijstaande, aanzienlijke woning; de stadsvilla is 
ontwikkeld in de tweede hel  van de 19de eeuw toen het voor een grotere 
groep stedelingen financieel mogelijk werd huizen te laten bouwen te midden 
van veel groen. 
Wolfdak Zadeldak waarvan één of beide dakschilden op de kop is afgeknot (= 
wolfeind). 
Wolfeind Zie Wolfdak. 
Woning Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisve  van 
één afzonderlijke huishouding. 
Woonblok Een aantal aaneen gebouwde woningen, veelal onder een 
doorlopende nok. 
Woonerf Een autoluwe woonstraat met een meanderend verloop, vaak 
eindigend in een  of doodlopend; kwam in de jaren zeven g in zwang als 
voortvloeisel van het gedachtegoed van de Forumbeweging in rea e op de 
strokenbouw; aan weerszijden bebouwing met verspringende rooilijnen. 
Zadeldak Dak gevormd door twee gelijkhellende dakvlakken die samenkomen in 
een nok. 
Zonnecollector Met een zonnecollector wordt warmte opgewekt die via een 
warm wateropslag meestal gebruikt wordt voor het verwarmen van water voor 
huishoudelijk gebruik. 
Zonnepaneel Met een zonnepaneel wordt elektriciteit opgewekt voor de 
elektriciteitsvoorziening. 
Zonwering Voorziening om gebouwen tegen zonlicht en warmte te beschermen, 
zoals markiezen en uitvalschermen. 
Zuil Vrijstaande dragend bouwdeel, waarvan de doorsnede rond is.  
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CATALOGUSNR ADRES‐LOCATIE STATUS KADASTERNR OMSCHRIJVING BOUWJAAR_DATERING BIJZONDERHEDEN

BBO‐1
Kalverstraat 1, Ouderkerk a/d 
IJssel

afgevoerd: niet in Krimpen ad IJssel Regeringsbank  ca. 1650 object ligt in Ouderkerk

BBO‐2a IJsseldijk 2 inventarisatie DSL Waal
BBO‐2b IJsseldijk 2 inventarisatie DSL Haven

RM‐3 Breekade 2 516062 (RM); 138716 (MIP) C/7315 Gemaal "Reinier Blok" in gebruik als woonhuis 1868
gesticht ter vervanging van windmolens voor het op peil houden van de 
waterstanden in de Lekkerkerkse boezem, door afmaling op de Ijssel

BBO‐4 nabij Breekade 2 inventarisatie DSL C/7314 Trafohuisje bevestiging brievenbus, grafitti
BBO‐5 Breekade 5 inventarisatie DSL C/4628 Boerderij, nu in gebruik als woonhuis dakramen en ‐kapellen
BBO‐6 IJsseldijk 28/30 inventarisatie DSL C/3647; C/7475 Dubbel woonhuis 19e eeuw
BBO‐7 IJsseldijk 58 inventarisatie DSL C/3688 Boerderij, nu in gebruik als woonhuis 18e eeuw aan vrijwel alle zijden uitgebouwd dakkapel

BB0‐8 IJsseldijk 60 inventarisatie DSL C/7317; C/7318 Oorspronkelijk: Woonhuis met klompenmakerij; huidig: woonhuis met schuur 2e kwart 19e eeuw

BBO‐9 IJsseldijk 78/84 inventarisatie DSL C/6057; C/6616
Oorspronkelijk: boerderij met woning, daggeldershuisje en dijkschuur (nu 
verdwenen) 

huidig: Kinderboerderij gedeeltelijk vernieuwd

BBO‐10 IJsseldijk 92 inventarisatie DSL C/5907 Restant tuinmuur en ‐poort, mogelijk restant tuinmuur en ‐poort van steenplaats

BBO‐11 IJsseldijk 115 138740 (MIP) C/5583 Directiewoning steenplaats, in gebruik als woonhuis ca. 1883 dakraam, uitbouw verhoogd terras achtergevel (waterzijde)
BBO‐12 IJsseldijk 117/119 138739 (MIP) C/3698 Directiewoning rietmattenfabriek, in gebruik als woonhuis ca. 1860 dakraam en ‐venster achtergevel (waterzijde)
BBO‐13 IJsseldijk 126 138733 (MIP) C/4103 Directiewoning steenplaats, in gebruik als woonhuis ca 1880

RM‐14 IJsseldijk 134 23812 (RM) C/5064 Boerderij onder rieten wolfdak 18e eeuw
Links een opkamer. Vensters met luiken en zesruitsschuiframen. In de 
rechter zijgevel van de stal een hooiluik onder opgewipt gedeelte van het 
dak.

BBO‐15 IJsseldijk 144/146 138732 (MIP) C/626 Aula en begraafplaats 1914‐1915
BBO‐16 IJsseldijk 148 138734 (MIP) C/4099 Koetshuis/brandspuithuisje rond 1900
BBO‐17 IJsseldijk 150 inventarisatie DSL C/4098 Dubbel woonhuis begin 20e eeuw
BBO‐18 IJsseldijk 170 inventarisatie DSL C/4094 Woonhuis vierde kwart 19e eeuw
BBO‐19 IJsseldijk 184 138735 (MIP) A/7587 Boerderij met schuur, tegenwoordig woonhuis met schuur 1914 aanbouw zijgevel
BBO‐20 IJsseldijk 188 inventarisatie DSL A/7164 Boerderij met schuur 18e eeuw zijgevels vernieuwd, dakkapel
BBO‐21 IJsseldijk 235 inventarisatie DSL A/5117 Houten dijkschuur
BBO‐22 IJsseldijk 253/255 inventarisatie DSL A/3225; A/3224 Woonhuizen begin 20e eeuw forse dakkapel, vernieuwde ramen en deuren

BBO‐23 IJsseldijk 198/200 138736 (MIP) A/8709 Oorspronkelijk: boerderij met zomerhuis; huidig: woonhuis met praktijkruimte 1907 dakkapel

BBO‐24 IJsseldijk 269‐273 152212 (MIP) A/6027 Kokercomplex: woonhuis, bakkerij en wagenschuur circa 1870
BBO‐25 Veerpad inventarisatie DSL Oorspronkelijk: weg en kade van voetveer; huidig: weg en kade
BBO‐26 IJsseldijk 202/204 afgevoerd inventarisatie DSL A/6152 Oorspronkelijk: dubbel woonhuis; huidig: woonhuis (verbouwd)
RM‐27 IJsseldijk 208 23815 (RM); 152211 (MIP) A/6150 Dwarshuis 1860‐1870
RM‐28 IJsseldijk 210 23814 (RM) A/6151 Dwarshuis

RM‐29 IJsseldijk 218/220 23816 (RM); 138738 (MIP) A/7447; A/7446 Oorspronkelijk: boerderij "Johanna Maria Hoeve"; huidig: woonhuis met schuur 1825‐1850

BBO‐30 bij IJsseldijk 218 inventarisatie DSL Waal
RM‐31 IJsseldijk 222 23817 (RM);  138737 (MIP) A/7026 Boerderij 1830
BBO‐32 IJsseldijk 301 138718 (MIP) C/6226 Dijkwoning 1880‐1885 uitbouw achtergevel
RM‐33a IJsseldijk 232 23818 (RM); 138721 (MIP) C/745 Zaalkerk 1865
RM‐33b IJsseldijk 232 23819 (RM); 138721 (MIP) C/747 Toren NH kerk 1865
BBO‐34 IJsseldijk 234 inventarisatie DSL C/746 Pastorie
BBO‐35 IJsseldijk 238 inventarisatie DSL C/6589 Boerderij met schuur laatste kwart 19e eeuw

BBO 36 IJsseldijk 242/246 138725 (MIP) C/758; C/751 Oorspronkelijk: arbeiderswoning; huidig: dubbel woonhuis ca 1890 dakkapel gewijzigde indeling zijgevel uitbouw achtergevel (nr 246)BBO‐36 IJsseldijk 242/246 138725 (MIP) C/758; C/751 Oorspronkelijk: arbeiderswoning; huidig: dubbel woonhuis ca 1890 dakkapel, gewijzigde indeling zijgevel uitbouw achtergevel (nr. 246)

BBO‐37 IJsseldijk 341/343 138720 (MIP) C/7379; C/7243 Woonhuis ca 1870 uitgebouwde entree zijgevel

BBO‐38 IJsseldijk 268‐272 138724 (MIP)
C/5946/; C/6636; 
C/6637

Oorspronkelijk: boerderij met ouderwoning: huidig: woonhuizen 1901‐1903

BBO‐39 IJsseldijk 347/349 inventarisatie DSL C/742 Dubbel woonhuis dakraam en ‐venster achtergevel (waterzijde)

BBO‐40 IJsseldijk 276 138723 (MIP) C/1149 Oorspronkelijk: dokterswoning met koetshuis; huidig: woonhuis met schuur 1880‐1890 dakramen, witgeschilderd metselwerk

RM‐41a IJsseldijk 296/298 516060  (RM); 138727 (MIP) C/5644
Boerderij met dwarshuis aan het einde van de 19e eeuw in Ambachtelijk‐
traditionele trant gebouwd als dijkboerderij aan de IJsseldijk, buiten de bebouwde 
kom van Krimpen aan den IJssel.

1890‐1900 onderdeel van complex bestaande uit boerderij en schuur

RM‐41b IJsseldijk nabij RM‐41a 516061  (RM) C/6526
Schuur aan het einde van 19e eeuw in Ambachtelijk‐traditionele bouwtrant 
gebouwd als onderdeel van het boerderijcomplex aan de zuidzijde van de 
IJsseldijk, buiten de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel.

1875‐1900

RM‐42 IJsseldijk 312/314 23820 (RM); 138726 (MIP) C/6412 Boerderij, tegenwoordig  Streekmuseum "Crimpenerhof"
BBO‐43 IJsseldijk 359 138719 (MIP) C/5002 Buitendijkse begraafplaats (niet meer in gebruik) 1829
BBO 44 i ll RM 45 afgevoerd i d 19BBO‐44 is vervallen: nu RM‐45 afgevoerd eind 19e eeuw

*bron: cultuurhistorische waardenkaart, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 25 april 2013
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RM‐45a IJsseldijk 332 516055  (RM); 138728 (MIP) A/7170 Woonhuis ca 1895 complex bestaande uit woonhuis en twee loodsen

RM‐45b IJsseldijk 332 516056  (RM) C/5002

Houten loods, onderdeel van het scheepswerfcomplex Van Duijvendijk aan de 
IJsseldijk en gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. De loods ligt in de 
zuidoostelijke hoek van de scheepswerf aan de dijk, met de noklijn parallel aan de 
weg.

1875‐1900 complex bestaande uit woonhuis en twee loodsen

RM‐45c IJsseldijk 332 516057  (RM) C/5002

Houten loods uit het einde van de 19e eeuw onderdeel van het  
scheepswerfcomplex Van Duijvendijk aan de IJsseldijk. De loods ligt in de 
zuidwestelijke hoek van de werf aan de dijk, met de noklijn haaks op de dijk. Aan 
het begin van de 20e eeuw.

1875‐1900 complex bestaande uit woonhuis en twee loodsen

BBO‐46 IJsseldijk 346 138730 (MIP) A/7530 Herenhuis 1880‐1900
BBO‐47 IJsseldijk 350 138729 (MIP) A/2694 Poldergemaal "Langeland en Kortland" 1883 witgeschilderd metselwerk (niet meer in gebruik)
BBO‐48 IJsseldijk 402 inventarisatie DSL A/6694 Oorspronkelijk: bakkerij; huidig: woonhuis laatste kwart 19e eeuw

BBO‐49 IJsseldijk 444 138717 (MIP) A/4866 Herenhuis 1870‐1880
Voormalig Waardhuis en Polderhuis (kantoor Hoogheemraadschap 
Krimpenerwaard) in eenvoudige Jugendstil

BBO‐50 Veerdam 9 afgevoerd Woning en slagerij 19e eeuw gesloopt
BBO‐51 Veerdam 13 afgevoerd Cafépand met woning laatste kwart 19e eeuw gesloopt
BBO‐52 Veerdam inventarisatie DSL A/8800 ‐ A/7472 Weg naar kade van veer, thans braakliggend terrein

BBO‐53 Lekdijk 50/52 inventarisatie DSL A/7192; A/7193 Oospronkelijk: dubbel woonhuis met winkel; huidig: dubbel woonhuis laatste kwart 19e eeuw

BBO‐54 Lekdijk 168 inventarisatie DSL A/6305 Woonhuis laatste kwart 19e eeuw
BBO‐55 Lekdijk 200/202 inventarisatie DSL A/7048; A/7044 Woonhuizen laatste kwart 19e eeuw dakkapellen, vernieuwd dak (nr. 202)
BBO‐56 Lekdijk 236 inventarisatie DSL A/3502 Woonhuis laatste kwart 19e eeuw
BBO‐57 De Waal/Waalsingel inventarisatie DSL A/7039 Waal en woningbouw rondom de Waal Waal

BBO‐58 Poldersedijk inventarisatie DSL A/8795 Eeuwenoude verbinding tussen Krimpen en de Stormpolder” ca. 1925
(straatbeeld) vernieuwde ramen en deuren (particuliere woningbouw) 
(gaat ten koste van eenheid straatbeeld)

BBO‐59 V.d. Giessenweg e.o. inventarisatie DSL B/1410 Bos (Stormpoldervloedbos)
BBO‐60 Schaardijk afgevoerd verdwenen werf afgebrand

BBO‐61 Schaardijk 23 inventarisatie DSL
B/1592; B/1615; 
B/1624

Scheepswerf Van der Giessen

BBO‐62 Schaardijk 21 138743 (MIP) B/1580 Directiewoning scheepswerf 1924
BBO‐63 Oosterstraat 35‐59 138741 (MIP) A/7365 Oorspronkelijk: schoolgebouw; huidig: appartementengebouw 1929 vernieuwde entréeBBO‐63 Oosterstraat 35‐59 138741 (MIP) A/7365 Oorspronkelijk: schoolgebouw; huidig: appartementengebouw 1929 vernieuwde entrée

BBO‐64 Tuinstraat 45/65 138744 (MIP)
A/7925; A/7926; 
A/7927; A/7933; 
A/7934; A/7935

Oorspronkelijk: Ouderenhuisvesting "Rustoord"; huidig: woonhuizen 1925‐1930 dakkapellen, vernieuwd dak en deuren

BBO‐65 Tuinstraat 75‐127, 92‐140 138745+138746+138747 (MIP)
A/7961 t/m A/7984 en 
A/7869 t/m A/7893

Woningbouwcomplex 1925
dakkapellen, dakramen, vernieuwde ramen (sociale woningbouw) en 
deuren (gaat ten koste van eenheid)

BBO‐66 Waalstraat 2f‐16 138748 (MIP)

A/8261; A/8262; 
A/5049 t/m A/5052; 
A/8265; A/8267; 
A/7939 t/m A/7944

Woningbouwcomplex ca 1925
(straatbeeld) vernieuwde ramen en deuren (particuliere woningbouw) 
(gaat ten koste van eenheid straatbeeld)

BBO‐67a Breekade inventarisatie DSL Landscheidingen van polders
BBO‐67b Lansing inventarisatie DSL Landscheidingen van polders
BBO‐68 Kon. Wilhelminaplein inventarisatie DSL A/8891 Herdenkingsbank 1938
BBO‐69 Tuinstraat 56a suggestie DSL A/8404  Brandspuithuisje 1925 huidig: winkeltje met kinderkleding, vernieuwde pui

BBO‐70 IJsseldijk 275‐285 suggestie DSL
A/5740 t/m A/5744; 
A/6877

Arbeidershuisjes ingevoegde, niet passende nieuwbouw
/

BBO‐71 IJsseldijk ong. suggestie DSL A/7810; A/7812 Stormvloedkering en Algerabrug
BBO‐72 afgevoerd: IJsseldijk 236 138722 (MIP) C/3385 Woonhuis van boerderij 1875‐1900 Modern gebouw
BBO‐73 afgevoerd: IJsseldijk 112 138731 (MIP) C/6957 Boerderij "Wilhelminahoeve" ca. 1895 Boerderij gesloopt
BBO‐74 Tuinstraat 4  138742 (MIP) Wijkgebouw "De Deining" 1875‐1900 herinneringswaarde

BBO‐75
Verdwenen molen buitendijks 
bij de boezem van Lekkerkerk

afgevoerd zaagmolen 1864‐1881 Stellingmolen

BBO‐76
Korenmolen 1 ‐ Herbouwde 
molen

De Onverwacht/Molen van Schelven; korenmolen 1853‐1922
Moderne stellingmolen; restant oorspronkelijke molen na brand gesloopt 
‐ herinneringswaarde

BBO‐77
Verdwenen molen ten noorden 
van Tienweg ter hoogte van de 
huidige Plataan 

afgevoerd Polder Langeland en Kortland 'deel Langeland/Ondermolen'; poldermolen ca 1500‐1883 grondzeiler

monumenten en andere beeldbepalende objecten*
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BBO‐78

Verdwenen molen aan een 
scheidingskade tussen een 
zuidoostelijke lage‐ en een 
noordwestelijke hoge boezem

afgevoerd Polder Langeland en Kortland 'deel Langeland/Hogemolen'; poldermolen ca 1783‐1883 grondzeiler

BBO‐79
Verdwenen molen aan 
zuidoostzijde van de 
voorboezem 

afgevoerd Polder Langeland en Kortland 'deel Langeland/Lagemolen'; poldermolen ca 1500‐1883 wipmolen

BBO‐80
Verdwenen molen ongeveer 
midden in de polder ten 
noorden van de Tiendweg

afgevoerd Polder Langeland en Kortland deel Langeland; poldermolen ca 1846‐1883 grondzeiler

Verdwenen molen bij de 
Oosterse Lekkerkerksesluis

BBO‐81
Oosterse Lekkerkerksesluis, 
buitendijks aan het NW uiteind 
van de uitwateringsgeul. 

afgevoerd Polder Lekkerkerkse boezem, bovenmolen; poldermolen 1819‐1877 grondzeiler

BBO‐82

Verdwenen molen circa 50 
meter ten zuidwesten van de 
Stompolderdijk tussen de 
Stormsweg en de industrieweg

afgevoerd Stormpolder; poldermolen 1600‐1874 windmolen

BBO‐83 Tuinstraat afgevoerd op voorstel van HKK eerste uitleg Oud Krimpen jaren 20 van de 20e eeuw
BBO‐84 IJsseldijk suggestie DSL oorspronkelijke omdijking
BBO‐85 Lekdijk suggestie HKK voor BBO oorspronkelijke omdijking
BBO‐86 Oude Tiendweg suggestie HKK voor BBO restanten van de tiendweg
BBO‐87 Langelandse boezem suggestie HKK voor BBO restanten van de Langelandse boezem
BBO‐88 Molenvlietsingel suggestie HKK voor BBO Water achter het gemaal "Langeland en Kortland"
BBO‐89 Prinssessenbuurt suggestie HKK voor BBO Krimpens antwoord op na‐oorlogse woningnood
BBO‐90 Migrantenflats suggestie HKK voor BBO woningen voor werknemers uit Drente en OverijsselBBO 90 Migrantenflats suggestie HKK voor BBO woningen voor werknemers uit Drente en Overijssel

BBO‐91 Koekoekstraat‐Meerkoetstraat suggestie HKK voor BBO Molukse wijk gebouwd door de Rijksdienst der Domeinen

BBO‐92 Weteringsingel suggestie HKK voor BBO Restanten van de oude Midden‐Wetering

BBO‐93 IJsseldijk ‐ bij Algeracomplex suggestie HKK voor BBO atoombunker

BBO‐94 Waalsingel afgevoerd op voorstel van HKK woningbouw rondom de Waal
BBO‐95 Sliksloot suggestie HKK voor BBO Voormalige loop Hollandse IJssel
BBO‐96 Krimpen Zuidoost suggestie HKK voor BBO slagenlandschap

BBO‐97
Kortlandstraat nrs. 1 ‐ 45 en 2 ‐ 
38

suggestie DSL
de woonhuizen in de Kortlandstraat hebben onderling grote architectonische 
samenhang en vormen een stedenbouwkundig ensemble

monumenten en andere beeldbepalende objecten*

| 93

*bron: cultuurhistorische waardenkaart, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 25 april 2013



datum : 17 december 2015
proj.nr. : 054200 20150500
referte : A.P.F. Jansen
   ir. G.S. van Loenen
   ing. J. Leijten

H
Huisstijlhandboek

2013

DIT IS KRIMPEN:
ZAKELIJK, EN TOCH

INFORMEEL


