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1. Inleiding 
 

 

1.1 Achtergrond 

De inzet voor het welstandsbeleid werd op de raadsvergadering van 24 maart 

2015 behandeld. De raad heeft in die vergadering ingestemd met een amen-

dement met de volgende strekking: 

 

1.  er blijft welstandsbeleid,  

2.  het gemeentelijke grondgebied is welstandsvrij met uitzondering van: 

a. monumenten, 

b. bestemmingen, anders dan „wonen‟ en gelegen in het buitengebied, 

c. bestemmingen anders dan „wonen‟ en „centrumdoeleinden‟, niet 

gelegen in het buitengebied en gelegen op prominente en/of zichtlo-

caties, 

d. locaties/gebieden die bouwhistorisch waardevol zijn. 

 

Daarbij is gesteld dat de overblijvende regels zo beperkt en eenvoudig moge-

lijk moeten zijn.  

 

Met deze koers wordt ingespeeld op een bredere maatschappelijke discussie 

rond deregulering (minder regelgeving) en een grotere vrijheid voor de bur-

ger. De raad heeft via het amendement de kaders bepaald voor de voorlig-

gende herziening van de welstandsnota. 

 

1.2 Waarvoor dient de welstandsnota? 

De gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen met de 

openbare ruimte de dagelijkse leefomgeving van de mensen in Dantumadiel. 

Dat betekent dat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van 

de eigenaar alleen; elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij 

nu wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt boven-

dien de waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat.  

 

De sturing op waar wat mag en met welke maatvoeringen wordt geregeld in 

het bestemmingsplan. Die sturing blijft van kracht en voor wat betreft de 

vormgevingskant, stelt de gemeente zich op het standpunt dat dit zoveel 

mogelijk overgelaten kan worden aan de burgers. Dit in de overtuiging dat 

burgers zich goed bewust zijn van het belang van een goede vormgeving om 

daarmee het onroerend goed duurzaam en economisch verantwoord te behe-

ren. De verantwoordelijkheid ligt daarvoor primair bij de burgers. 

 

Wel zijn er gebieden en gebouwen waarvoor een extra paar ogen ter bewa-

king van de ruimtelijke kwaliteit nodig is. In deze welstandsnota wordt daar-

op ingegaan. 

 

1.3 Welke criteria zijn in de nota opgenomen? 

De welstandsnota maakt onderscheid in gebiedscriteria, objectgerichte crite-

ria en de algemene criteria. 

 

Gebiedscriteria voor reguliere bouwplannen 

De gebiedscriteria (zie hoofdstuk 2) gelden voor reguliere bouwplannen en 

zijn verschillend per welstandsgebied. Een welstandsgebied vertoont samen-

hang in de verschijningsvorm van de bebouwing, in de stedenbouwkundige 

opzet of in het type landschap. De gebiedscriteria dagen de planindieners uit 

zich bij het ontwerpen te laten inspireren door de beschreven kenmerken 

van de omgeving.  
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Objectgerichte criteria voor specifieke bouwwerken 

De objectgerichte criteria gelden voor bouwwerken die beeldbepalend zijn. 

Daarvoor gelden specifieke criteria die aanvullend zijn op de gebiedsgerichte 

criteria. Ligt het pand in een gebied waarvoor geen welstandscriteria gelden 

dan zijn de objectgerichte criteria wel van toepassing (zie hoofdstuk 3).  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op rijksmonumenten en de naastliggende pan-

den. 

 

Algemene criteria 

Het kan voorkomen dat de criteria in de hoofdstukken 2 t/m 3 ontoereikend 

of te beperkend zijn. Het kan gebeuren dat een plan wel voldoet aan redelij-

ke eisen van welstand, maar niet aan de beschreven criteria. De welstands-

commissie kan dan gebruik maken van de zogenaamde hardheidsclausule. In 

dat geval motiveert zij op basis van algemene criteria (hoofdstuk 5) dat een 

plan voldoet en uitstijgt boven de vastgestelde criteria. Daarmee kan een 

bouwplan geheel op zichzelf, op het eigen architectonische vakmanschap 

worden beoordeeld  

 

1.4 Kunnen B&W afwijken van het advies?  

Burgemeester en wethouders volgen in hun oordeel in principe het advies van 

de welstandscommissie. Uitzonderingen kunnen zijn: 

- afwijken op inhoudelijke grond. Burgemeester en wethouders kunnen 

op inhoudelijke grond afwijken van het advies van de welstandscom-

missie indien zij hierover ernstige twijfels hebben en op basis van een 

second-opinion van een andere welstandscommissie tot een ander 

standpunt komen; 

- afwijken om andere redenen. Burgemeester en wethouders hebben 

volgens artikel 2.10, lid 1d Wabo de mogelijkheid om bij strijd van een 

bouwplan met de redelijke eisen van welstand, toch de omgevingsver-

gunning te verlenen indien zij van oordeel zijn dat daarvoor andere 

zwaarwegende redenen gelden, bijvoorbeeld van economische en/of 

maatschappelijke aard.  

 

1.5 Wat gebeurt er als achteraf blijkt dat een bouwplan afwijkt van zijn 

omgeving? 

Achteraf kunnen gebouwen die in extreme mate afwijken van de normale 

gang van zaken (excessen) worden onderworpen aan een beoordeling. Het 

moet dan gaan om bouwwerken waarvan de negatieve invloed op de omge-

ving breed wordt gedragen. De excessenregeling (hoofdstuk 7) voorziet dan 

achteraf in het ongedaan maken of herstellen van de schadelijke gevolgen 

van het betreffende bouwwerk. Burgemeester en wethouders kunnen de 

eigenaar aanschrijven en het bouwwerk laten aanpassen. 

 

1.6 Hoe is deze nota opgebouwd? 

De nota bestaat uit zeven hoofdstukken. In hoofdstuk 2 komen per wel-

standsgebied de gebiedscriteria aan bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 

ingegaan op de objectgerichte criteria. Hoofdstuk 4 geeft een verfijning voor 

de situatie bij monumenten. Het volgende hoofdstuk gaat in op algemene 

criteria. Hoofdstuk 6 gaat in (her)ontwikkelingsprojecten en beeldkwaliteits-

plannen.  In het laatste hoofdstuk is de excessenregeling opgenomen.  
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2. Gebiedsgerichte welstandscriteria 
 

 

2.1 Toelichting 

Conform de kaders zoals die door de raad zijn bepaald (zie inleiding) wordt 

alleen voor de meest beeldbepalende gebieden een welstandstoets zinvol 

geacht. Deze gebieden staan in dit hoofdstuk centraal. 

 

2.2 Gebiedsindeling 

De gebieden zijn op de welstandsbeleidskaart aangegeven. In de uitwerking 

van de gebieden is specifieke achtergrondinformatie gegeven ter onderbou-

wing en worden de criteria genoemd.  

 

De volgende gebieden zijn onderscheiden: 

 

1. historisch waardevolle dorpskernen; 

2. overig waardevolle lintbebouwing; 

3. bijzondere functies op prominente locaties; 

4. buitengebied (met uitzondering van wonen). 

 

Voor de witte gebiedsdelen op de welstandsbeleidskaart, geldt dat daar geen 

welstandstoets wordt uitgevoerd. Deze gebieden zijn welstandsvrij TENZIJ er 

sprake is van een karakteristiek pand met direct naastliggende panden (zie 

hoofdstuk 3).  

 

2.3 Beoordelingskader 

Voor elk type gebied komen steeds de volgende onderdelen aan de orde: 

- een korte beschrijving van het gebied; 

- een samenvatting van het beleid, de eventueel aanvullende beleidsin-

strumenten, de te verwachten en/of gewenste ontwikkelingen en de 

waardering voor het gebied; 

- de voor het gebied geldende welstandsambitie; 

- de welstandscriteria. De kenmerkende aspecten van de bebouwing zijn 

als criteria omschreven, onderverdeeld naar plaatsing, hoofdvorm, 

aanzichten en opmaak. Plaatsing gaat over de situering van gebouwen 

ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de weg en hoofdvorm be-

treft de massa opbouw en de vormgeving van de bouwmassa‟s. Aan-

zichten gaat over de indeling van de gevels en opmaak gaat over de 

detaillering en het kleur- en materiaalgebruik. 

 

Per gebied is een algemene beleidsintentie aangegeven. Deze intentie vloeit 

voort uit het ambitieniveau voor het betreffende gebied. Vervolgens is per 

criterium aangegeven of het criterium of kenmerk gehandhaafd dient te 

blijven of dat het gerespecteerd dient te worden of dat het incidenteel ver-

anderbaar is. Handhaven betekent het behouden van hetgeen als kenmerk 

van een gebied is aangeduid. Andere ontwikkelingen ten aanzien van dat 

criterium/kenmerk worden niet mogelijk geacht. Respecteren daarentegen 

biedt meer ruimte voor veranderingen, omdat de criteria gerespecteerd 

dienen te worden, zonder daarmee nieuwe ontwikkelingen direct op slot te 

zetten. Respecteren betekent wel dat de hoofdkarakteristiek van een gebied 

gehandhaafd dient te blijven. 
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1 .  H IS T O R IS CH  W AA RD EV OLL E D O RPS K E RN E N  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

In de dorpskernen van Damwâld, Driezum, Rinsumageast en Feanwâlden ligt een 

aantal bijzondere gebiedsdelen waar de historische bebouwing het beeld in be-

langrijke mate bepalen. De concentratie van historische bebouwing is in vergelij-

king met de overige lintbebouwing opvallend.  

 

De bebouwing is overwegend in één bouwlaag met kap maar hier en daar zijn ook 

gebouwen in twee lagen met kap ontstaan. Het merendeel van de gebouwen 

heeft een individuele uitstraling en stamt min of meer uit dezelfde periode (tra-

ditionele bouw tot jaren dertig-stijl is meest bepalend). Het materiaal- en kleur-

gebruik is overwegend traditioneel. De detaillering is over het algemeen sober, 

maar wel erg zorgvuldig. Soms, zoals bij een aantal winkels, is sprake van een 

afwijkende vormgeving en kleurgebruik.   

 

In de waardevolle dorpskernen neemt een historisch pand zoals: de kerk, een 

statig herenhuis of monumentaal pand, vaak een prominente plaats in door de 

omvang, situering en vormgeving.  

 

B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i k k e l i n g  

Het beleid is erop gericht het bestaande historische karakter te behouden. 

Voor deze gebieden wordt extra aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wen-

selijk geacht. Een deel van deze extra aandacht wordt verwerkt in het wel-

standstoezicht.  

 

W e l s t a n d sa m b i t i en i v e a u  

De welstandsambitie voor deze gebieden is gericht op het behoud en waar 

mogelijk het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. De 

klemtoon ligt op het handhaven en respecteren. Aan deze gebieden is dan 

ook een bijzonder ambitieniveau toegekend. 
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GEMEENTE DANTUMADIEL – 1. Historisch waardevolle dorpskernen  

Referentiefoto‟s  Gebiedskenmerken en criteria                              Algemene gebiedsintentie:          Hh   Re    

 

Woningen in een historisch 

gegroeide rooilijn en parcelle-

ring 

 

 

Kantig opgezet en refererend 

aan ambachtelijke traditionele 

tot jaren ’30 architectuur 

 

 

Evenwicht tussen verticaal ge-

richte gevelopeningen en hori-

zontale accenten 

 

Plaatsing 

Het bestemmingsplan* is bepalend   
Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn en in een historisch gegroeide parcellering   
Gesloten tot open bebouwingswanden, afgestemd op het bestaande   
Gebouwen staan overwegend haaks op of evenwijdig aan de weg; de gebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de open-

bare ruimte; Bijzondere functies nemen een opvallende en dominante plaats in  

  

   
Hoofdvorm   
Goot- en bouwhoogte binnen marges van bestemmingsplan*    
Meest toegepast: één bouwlaag met duidelijke kap; andere oplossingen mogelijk mits passend in bestemmingsplan*   
De massa-opbouw is overwegend enkelvoudig, en wordt gekenmerkt door kleine maatverschillen (zoals verschil in goot- en nok-

hoogte) tussen de hoofdgebouwen 

  

De gebouwen zijn hoofdzakelijk kantig opgezet en refereren aan of reageren op de (ambachtelijke)  traditionele architectuur   
Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt en in een afgeleide architectuur of kennen een bijzondere vormge-

ving 

  

   
Aanzichten   
Er is sprake van een duidelijke gerichtheid op de openbare ruimte   
Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plinten en daklijsten e.d.)   
Traditionele hoofdopzet, waarbij winkelpuien een moderne uitstraling mogen hebben, mits de hoeken massa behouden en daar-

door de verdieping verbinden met de grond 

  

Differentiatie in detaillering per bouwwerk, gerelateerd aan de historische ontwikkeling   
   
Opmaak   
Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen of riet dan wel vergelijkbare genu-

anceerde materialen; bij verbouw dient een zorgvuldige afstemming op het bestaande plaats te vinden 

  

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op het bestaande)   
Sobere, maar zorgvuldige (ambachtelijk traditionele) details; nieuwe moderne invullingen zijn mogelijk, mits goed ingepast in 

het huidige bebouwingsbeeld 

  

Bijgebouwen zijn ondergeschikt.   
   
Overige   
Voor reclame-uitingen geldt ingetogenheid en integratie in straat- en gevelbeeld.   

* of, indien van toepassing, een afwijkingsbesluit                                                          Beleidsintentie: Hh - Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren. 
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2 .  OV E RIG  W AAR D EV O LL E L I NT B EBO UW ING  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

De meeste dorpen in Dantumadiel zijn te typeren als lint- of wegdorpen. Dit geldt 

voor Broeksterwâld, Damwâld, De Falom, Driezum, Feanwâlden, Feanwâldster-

wâl, Rinsumageast, Wâlterswâld en De Westereen. Ook Readtsjerk is te typeren 

als lint- of wegdorp. De bebouwing is hier nog weinig verdicht waardoor het in 

het kader van de welstandsnota onderdeel uit maakt van de benadering voor het 

buitengebied.  

In de bebouwingslinten is sprake van veel historische bouwwerken maar er zijn 

ook recentere invullingen toegevoegd. Het bebouwingsbeeld is vrij open en hoe 

verder van de dorpskern verwijderd hoe groter de open ruimte tussen de bebou-

wing. De bebouwing kent een individueel karakter. Hier en daar zijn ook rijen-

woningen in het lint gebouwd, vaak als verdichting van het bebouwingslint. Naast 

woonhuizen zijn in deze linten ook boerderijen, kerken, bedrijfspanden en derge-

lijke gebouwd. De 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse bebouwing overheerst in deze 

linten. De bebouwing is doorgaans in één bouwlaag met kap gebouwd.  

De bebouwing volgt in de meeste gevallen het beloop van de weg, maar is niet 

altijd in een strakke rooilijn gebouwd. Het materiaal- en kleurgebruik is overwe-

gend traditioneel. Bijzondere functies wijken vaak af qua maat en schaal en soms 

qua materiaal- en kleurgebruik. 

In lijn van de uitgangspunten voor deze herziening zijn de meest waardevolle 

lintbebouwingen begrensd. Het zijn (delen) van dorpslinten waar de bebouwing 

nog een sterke onderlinge verwantschap hebben en relatief veel kenmerkende 

historische bebouwing bevat.  

 

B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid in de linten is gericht op het beheer van de bestaande situatie. 

Voor deze gebieden worden over het algemeen geen ingrijpende veranderin-

gen verwacht. Incidentele nieuwbouw dient zich te voegen in de kwaliteit 

van de bestaande omliggende bebouwing. 

 

W e l s t a n d sa m b i t i en i v e a u  

Voor deze gebieden geldt een aanduiding als regulier welstandsgebied. De 

criteria zijn gericht op het handhaven en respecteren van de aanwezige 

basiskwaliteiten. 
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GEMEENTE DANTUMADIEL – 2. Overig waardevolle lintbebouwing  

Referentiefoto‟s Gebiedskenmerken en criteria                               Algemene gebiedsintentie:          Hh   Re    

 
Woningen in historisch gegroeid 
patroon 
 
 

 
Differentiatie gerelateerd aan 
de historische ontwikkeling 
 
 

 
Traditionele kleurstellingen 
overheersen, ook bij nieuwbouw 
 

Plaatsing 

Het bestemmingsplan* is bepalend   

Hoofdgebouwen staan overwegend in de historisch gegroeide rooilijn    

Overwegend vrijstaande bebouwing   

Gebouwen staan overwegend haaks op of evenwijdig aan de weg; gebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de openbare 

ruimte; bijzondere functies nemen een opvallende en dominante plaats in  

  

   

Hoofdvorm   

Goot- en bouwhoogte binnen marges van bestemmingsplan*    

Meest toegepast: één bouwlaag met duidelijke kap; andere oplossingen mogelijk mits passend in bestemmingsplan*   

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling   

De gebouwen zijn hoofdzakelijk kantig opgezet en refereren aan of reageren op de traditionele architectuur   

Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt en in een afgeleide architectuur of kennen een bijzondere vormge-

ving 

  

   

Aanzichten   

Er is sprake van een duidelijke gerichtheid op de openbare ruimte   

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plinten en daklijsten e.d.)   

Traditionele hoofdopzet is uitgangspunt bij verbouw   

Differentiatie in detaillering per bouwwerk, gerelateerd aan de historische ontwikkeling   

   

Opmaak   

Gevels hebben in hoofdzaak een stenig karakter; daken zijn voorzien van (gebakken) pannen of riet dan wel vergelijkbaar  genu-

anceerd materiaal; Bij verbouw dient een zorgvuldige afstemming op het bestaande plaats te vinden 

  

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op het bestaande)   

Sobere, en soms zorgvuldige (traditionele) details; Nieuwe moderne invullingen zijn mogelijk, mits goed ingepast in het huidige 

bebouwingsbeeld 

  

Bijgebouwen zijn ondergeschikt   

   

Overige   

Voor reclame-uitingen geldt ingetogenheid en integratie in straat- en gevelbeeld.    

   

* of, indien van toepassing, een afwijkingsbesluit                                                          Beleidsintentie: Hh - Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren.
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3 .  BI J ZOND E RE  FU N CT I ES  op  P ROM IN ENT E  LO CAT I ES  
 

 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

In Damwâld, Feansterwâld en De Westereen zijn er plekken waar bijzondere 

functies (dat wil zeggen niet de reguliere woonfunctie) aanwezig zijn of kun-

nen komen. Juist daar waar ze een prominente plek hebben gekregen en 

bijdrage aan de uitstraling van het dorp (zichtlocaties), is het belangrijk om 

voldoende aandacht te besteden aan de vormgeving. Een voorbeeld van een 

dergelijke locatie is het centrum van De Westereen (omgeving Badhûswei). 

Hier is het beleid de afgelopen jaren gericht op een duidelijke representatie-

ve uitstraling zoals te zien aan de nieuwbouw langs de Badhuisweg. 

 

Deze gebieden kenmerken zich door een bijzondere uitstraling waarbij de 

uitgesproken vormgeving en de situering van de bebouwing bepalend zijn.  

De gebouwen staan over het algemeen in een royale (groene) ruimte en krij-

gen daarmee een paviljoenachtig karakter. De detaillering van de gebouwen 

is zorgvuldig en het kleur- en materiaalgebruik traditioneel tot modern. Op-

vallende accentkleuren komen niet voor. 

 

B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is gericht op het behoud en versterking van de aanwezige ruimte-

lijke karakteristiek. Verbouw of uitbouw van gebouwen in deze gebieden 

dient met respect voor het bestaande plaats te vinden. Nieuwbouw versterkt 

de identiteit en speelt goed in op de publieke ruimte.  

 

W e l s t a n d sa m b i t i en i v e a u  

De welstandsambitie voor deze gebieden is gericht op het behoud en waar 

mogelijk het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. De 

klemtoon ligt op het handhaven en respecteren.  

Deze locaties zijn op de welstandskaart voorzien van een ster omdat het 

veelal ontwikkellocaties zijn. Dat betekent dat bouwplannen op of nabij een 

ster moeten rekenen op een welstandsbeoordeling. Initiatiefnemers en plan-

toetsers dienen hier alert op te zijn.  
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GEMEENTE DANTUMADIEL – 3. Bijzondere functies op prominente locaties 

Referentiefoto‟s Gebiedskenmerken en criteria                           Algemene gebiedsintentie:          Hh   Re    

 
Representatief gebouw met 
sterke relatie naar publieke ruimte 

 
Bijzonder cluster zorg-
appartementen in Damwâld 
 

 
Belangrijke plek in het dorp 
vraagt representatieve uitstraling 
 

Plaatsing 

Het bestemmingsplan is bepalend*   

Publieksgerichte of representatieve delen vormen een blikvanger   

   

Hoofdvorm   

Goot- en bouwhoogte binnen marges van bestemmingsplan*   

De massa-opbouw is enkelvoudig  tot samengesteld met kenmerkende individuele uitstraling   

Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt en afgestemd op het hoofdgebouw   

   

Aanzichten   

Er is sprake van een duidelijke gerichtheid op de openbare ruimte, met een representatieve uitstraling   

Er is sprake van een duidelijke geleding van de naar de openbare ruimte gerichte gevels (bijvoorbeeld door gevelopeningen 

en/of accenten in de gevelcompositie) 

  

   

Opmaak   

Zorgvuldig samengestelde compositie van materialen   

Materiaalgebruik afgestemd op de omgeving   

Kleurkeuze is evenwichtige verhouding en compositie van aardkleuren en lichtere tinten(hi-tech); geen felle en opvallende kleu-

ren 

  

Detaillering is eenvoudig  tot sterk, maar zorgvuldig   

   

Overige   

Voor reclame-uitingen geldt bescheidenheid en afstemming op de vormgeving van het gebouw.    

   

   

   

   

   

* of, indien van toepassing, een afwijkingsbesluit                                                          Beleidsintentie: Hh - Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren.
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4 .  B UIT E NG EB I ED  (m e t u it z ond er in g v an w o nen)  
 

G e b i e d s b e s ch r i j v i n g  

Het buitengebied van Dantumadiel bestaat uit delen waarin sprake is van open 

landschap en besloten landschap.  

Het open landschap ligt vooral aan de west- en noordkant. Door de openheid valt 

het op wanneer er nieuwe bebouwing wordt toegevoegd of wanneer iets aan de 

bebouwing wijzigt. Veel boerenerven kennen van oorsprong enige mate van erf-

beplanting maar als gevolg van schaalvergroting vervaagd dat dikwijls. De kunst is 

om ook in geval van schaalvergroting te zorgen voor een goede inpassing.  

Het besloten landschap wordt gekenmerkt door vele elzensingels en houtwallen. 

Hier is sprake van verspreid liggende bebouwing; zowel boerderijen als woonhui-

zen en zogenaamde “wâldspultsjes”.  

 

Er is sprake van een behoorlijke diversiteit in bebouwing. De diversiteit komt 

onder andere tot uitdrukking in de samengesteldheid van de bouwmassa‟s. In de 

loop van de tijd hebben (mede door de van oorsprong kleinschalige bebouwing en 

de daarmee conflicterende tendens naar groter wonen en de schaalvergroting in 

de landbouw) vele verbouwingen plaatsgevonden.  

Naast de authentieke boerderijen is er op het boerenerf in veel gevallen nieuwe 

bedrijfsbebouwing gerealiseerd. De maatvoering van deze bebouwing is fors en 

opvallend. Het gebruik van moderne en licht gekleurde plaatmaterialen zorgt 

voor sterk in het oog springende effecten. Ondanks de forse nieuwe agrarische 

bebouwing is de historische boerderij in de meeste gevallen nog beeldbepalend 

voor het erf. De nieuwe bebouwing is veelal op het achtererf geplaatst. 

Hier en daar staan bijzondere functies. Dat betreft bij voorbeeld molens, gema-

len, bruggen en enkele bedrijfsobjecten.  

 

B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. Ingrijpende 

ontwikkelingen worden niet verwacht voor het buitengebied. Wel zullen in de 

toekomst als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw, steeds meer 

boerderijen hun agrarische functie verliezen. Het beleid is erop gericht om 

nieuwe functies (onder voorwaarden) mogelijk te maken, mits dit geen af-

breuk zal doen aan de verschijningsvorm van het boerenerf. 

 

W e l s t a n d sa m b i t i en i v e a u  

Voor het buitengebied geldt ten aanzien van de woonfunctie in beginsel 

geen welstandstoets. Is het adres als karakteristiek aangemerkt dan gelden 

voor dat adres en de direct aangrenzende adressen wel criteria (zie hoofd-

stuk 3). Voor het overige zijn de navolgende criteria opgesteld voor alle 

bedrijfsmatige en civieltechnische  bouwwerken. 

 



 

 

GEMEENTE DANTUMADIEL – 4. Buitengebied  (met uitzondering van woonfuncties) 

Referentiefoto‟s  Gebiedskenmerken en criteria                              Algemene gebiedsintentie:         Hh   Re    

 
Traditionele kleuren overheersen 
bij ligboxenstal 
 

 
Cluster van agrarische gebouwen 
op het achtererf 
 

 
Bijzonder functie met verzorgde 
vormgeving: transformatorhuisje  
 

Plaatsing 

Het bestemmingsplan is bepalend*   

Agrarische bedrijfsgebouwen liggen achter of naast het hoofdgebouw en vormen een cluster op het achtererf   

Agrarische bedrijfsgebouwen kennen overwegend dezelfde nokrichting als het hoofdgebouw   

   

Hoofdvorm   

Goot- en bouwhoogte binnen marges van bestemmingsplan*   

In principe één bouwlaag met een duidelijke kap; bijzondere functies kunnen hiervan afwijken   

De massa-opbouw is enkelvoudig tot samengesteld en kent individuele uitstraling   

De gebouwen zijn hoofdzakelijk kantig opgezet en refereren aan of reageren op de ambachtelijke traditionele architectuur   

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vormgeving   

   

Aanzichten   

Representatieve functies/onderdelen richten zich op de openbare ruimte   

Traditionele hoofdopzet is uitgangspunt bij verbouw   

Duidelijk evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten (zoals plint en daklijsten e.d.)   

Nieuwe invullingen kunnen modern maar zijn ingetogen   

   

Opmaak   

Materiaal keuze traditioneel tot modern met voorwaarde van goede inpassing ten opzichte van omgeving; bij verbouw dient een 

zorgvuldige afstemming op het bestaande plaats te vinden 

  

Detaillering sober en bij verbouw afgestemd op bestaande   

Traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande); dakbedekking mag geen sterke reflectie van licht veroorza-

ken 

  

   

Overige   

Voor reclame-uitingen geldt bescheidenheid.    

   

* of, indien van toepassing, een afwijkingsbesluit                                                          Beleidsintentie: Hh - Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren. 
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3.  Objectcriteria voor karakteristieke panden en naastgelegen panden 
 

O b j e c t b es c h r i j v i n g  

Verspreid over het gemeentelijk grondgebied staan diverse historisch panden 

die als karakteristiek gelden. Sommige daarvan zijn aangewezen als rijksmo-

nument. Het overgrote deel heeft die status niet maar is wel zeer kenmer-

kend voor de geschiedenis en identiteit van de plek. Daardoor zijn ze van 

belang. 

 

Deze panden zijn geïnventariseerd en voorzien van de aanduiding karakteris-

tiek (in de bijlage is een adressenlijst opgenomen). Het is mede dankzij de 

inzet van de eigenaren dat deze panden hun karakteristieke kwaliteit hebben 

kunnen behouden. Een goede inzet van eigenaren is in principe de beste 

vorm van behoud. Toch blijkt steeds vaker dat een zorgvuldige omgang met 

waardevolle gebouwen niet altijd makkelijk is en goed verloopt. Om in alle 

gevallen te ondersteunen, geldt voor karakteristieke panden een set passen-

de criteria. De advisering kan daarmee helpen om de kwaliteit en daarmee 

tevens de economische waarde van het pand, op een passend niveau te 

brengen.   

 

Tegelijkertijd geldt ook dat de omgeving van karakteristieke panden aan-

dacht verdient.  

 

B e l e i d ,  w a a r d eb e p a l i n g  en  o n t w i k k e l i n g en  

Het welstandstoezicht wordt gericht op het voorkomen van aantasting van de 

karakteristieken en het versterken van de bestaande en/of gewenste kwali-

teit. Het kwaliteitsniveau van ingrepen aan deze bouwwerken moet hoog 

zijn. Dit beleid is geldend voor de panden die zijn opgenomen in de bijlage 

„karakteristieke panden‟ behorend bij de welstandsnota én de naastgelegen 

panden. 

 

 

 

Een karakteristiek pand levert een belangrijke bijdrage aan de cultuurhistori-

sche identiteit. Zowel van het object zelf, als ook van de omgeving. Bij plan-

beoordeling zal gelet worden op de hoofdvorm en de detaillering.  

 

Voor de direct naastgelegen panden is de welstandstoets gericht op goede 

afstemming ten opzichte van het karakteristieke pand. Ligt er een onbe-

bouwd stuk grond tussen het karakteristieke pand en het eerstvolgende ge-

bouw dan is er geen sprake van een direct naastgelegen pand. 

  

 

 

Voor adressen: zie bijlage 2.
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GEMEENTE DANTUMADIEL –  Karakteristieke panden en naastgelegen panden 

Foto‟s  Kenmerken en criteria                                     Algemene intentie:         Hh    Re     

 
Karakteristieke boerderij met 
dwarshuis. Ambachtelijk traditio-
nele stijl 

 

 

Kop-romp boerderij met fraai 
groen erf 

 

 

Karakteristiek voormalig winkel-
pand uit de jaren ‘30 

 

 
Ambachtelijk traditioneel woon-
huis met schilddak en schoorste-
nen 
 

Plaatsing 

Het bestemmingsplan is bepalend*   

De bebouwing is beeldbepalend op het erf, wijzigingen en/of nieuwe toevoegingen zijn ondergeschikt qua situering en 

uitstraling, wijzigingen op direct naastgelegen panden houden rekening met het karakteristieke pand 

 
 

Nieuwe bijgebouwen (schuren e.d.) op het oorspronkelijke erf en indien verruiming nodig is, dan met respect voor de 

bestaande kenmerken van het erf en de omliggende verkavelingsstructuur   
 

 

   

Hoofdvorm   

Meest toegepast: één bouwlaag met duidelijke kap; andere oplossingen mogelijk mits passend in bestemmingsplan*   

Bestaande hoofdvorm is uitgangspunt, wijzigingen alleen zorgvuldig ontworpen en afgestemd of reagerend op bestaande 

kenmerken; directe buurpanden spelen goed in op het karakteristieke pand 

 
 

Met name bij een boerderij blijft het onderscheid tussen bedrijfs- en woongedeelte gerespecteerd.   

   

Aanzicht   

Plaats, afmetingen en verhoudingen van raam- en deuropeningen worden zorgvuldig afgestemd op het bestaande, daarbij 

mag ook gekozen worden voor een zorgvuldig ontworpen contrast 
 

 

   

Opmaak   

Bij toevoeging of wijzigingen aan karakteristieke gebouwen is het kleur- en materiaalgebruik gelijk of zorgvuldig afge-

stemd op het bestaande, een zorgvuldig gekozen contrast is mogelijk 

 
 

Voor directe buurpanden geldt een zorgvuldige afstemming op het karakteristieke pand   

In beginsel gelden gedekte kleuren en niet-reflecterende materialen   

   

Diversen   

De inrichting van erven en/of tuinen is meest gebaseerd op inheemse beplantingssoorten   

Voor reclame-uitingen geldt bescheidenheid.    

* of, indien van toepassing, een afwijkingsbesluit                                                          Beleidsintentie: Hh - Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren. 



 

 

4. Rijksmonumenten en omliggende gebouwen 
 

 

4.1 Rijksmonumenten  

Voor Rijksmonumenten geldt bescherming op grond van de Monumentenwet. 

In beginsel is een monumentvergunning aan de orde. Maar er is ook vergun-

ningvrije ruimte waarvoor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) specifieke spelregels geeft. Zie ook www.omgevingsloket.nl   

 

4.2 Direct naastliggend gebouwen 

De omgeving van rijksmonumenten valt niet onder de Monumentenwet en 

lijkt daarmee minder aandacht te krijgen. Het effect kan zijn dat een prach-

tig monument omgeven wordt door gebouwen die zich helemaal niets aan-

trekken van de historische context. Om te voorkomen dat dit tot al te grote 

verschillen leidt wordt, vergelijkbaar als met karakteristieke panden, bij een 

direct naast een monument gelegen pand ook een welstandsbeoordeling 

uitgevoerd. 

 

Voor panden direct naast een rijksmonument gelden de criteria zoals opge-

nomen in Hoofdstuk 3 waarbij onderlinge afstemming het meest bepalend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omgevingsloket.nl/
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5. Algemene criteria 
 

 

5.1 Waarom algemene welstandscriteria? 

In bijzondere situaties, wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte 

criteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn terug te grijpen op algemene 

uitgangspunten.  

 

Het teruggrijpen op deze uitgangspunten is noodzakelijk bij de toepassing van 

de hardheidsclausule. Met deze clausule kan de welstandscommissie gemoti-

veerd adviseren om af te wijken van de gebiedsgerichte- of objectgerichte 

welstandskaders.  

 

5.2 Waar het om gaat 

De algemene welstandscriteria vormen het theoretisch kader voor goede 

vormgeving. De beschrijving (zie bijlage 3) is gebaseerd op de volgende 6 

thema‟s: 

 

1. Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 

2. Relatie tussen bouwwerk en omgeving 

3. Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 

4. Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 

5. Schaal en maatverhoudingen 

6. Materiaal, textuur, kleur en licht 

 

Het is aan de welstandscommissie om hiermee te werken en dat zal in de 

regel incidenteel toegepast worden voor onverwachte, experimentele of op-

vallende plannen met een overtuigende vormgeving die een positieve bijdrage 

leveren aan de omgeving. 
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6. Grotere (her)ontwikkelingsprojecten 
 

6.1 Toelichting 

De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor 

(her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande ruimtelijke structuur en ka-

rakteristiek doorbreken. Dergelijke uitwerkingen kunnen namelijk niet wor-

den opgesteld zonder dat er een concreet stedenbouwkundig plan aan ten 

grondslag ligt. Om hierop te kunnen inspelen en tegelijkertijd voldoende 

rechtszekerheid te bieden naar burgers en bouwers, wordt de volgende pro-

cedurele en inhoudelijke benadering gehanteerd. 

 

Procedure en inhoud 

1. Plannen voortkomend uit vastgesteld beleid 

 Indien projecten op grond van vastgestelde beleidsdocumenten zoals 

een gemeentelijke structuurvisie, een gemeentelijk woonplan en een 

op ontwikkeling gericht bestemmingsplan worden uitgewerkt, gelden de 

volgende algemene criteria: 

a. het plan respecteert bestaande belangrijke en waardevolle hoofd-

karakteristieken uit het plangebied. Dit hoeft niet per definitie te 

leiden tot behoud van deze karakteristieken maar kan ook nieuwe 

en frisse interpretaties opleveren. 

b. het plan zorgt voor een zorgvuldige aansluiting en overgang naar 

de omliggende gebieden. Dit komt in ieder geval tot uiting door 

een passende plaatsing en hoofdvorm en zorgvuldig gekozen uit-

werking van de aanzichten en opmaak van gebouwen.  

 

De uitwerking naar meer concrete kaders wordt, met inachtneming van 

bovenstaande twee punten, opgedragen aan Burgemeester en wethou-

ders die daarbij de volgende werkwijze hanteren: 

 

a. de uitwerking levert stedenbouwkundige randvoorwaarden en 

beeldkwaliteitseisen op die gebruikt kunnen worden bij het opstel-

len van de bouwplannen, 

b. op basis van deze randvoorwaarden/beeldkwaliteitseisen kan de 

welstandscommissie een beoordeling van de bouwplannen geven, 

c. zo nodig volgt verdere uitwerking van de randvoorwaarden of 

beeldkwaliteitseisen en worden deze eventueel in samenhang met 

een nieuw planologisch kader voor besluitvorming voorgelegd, 

d. in samenhang met punt c wordt beoordeeld in hoeverre het plan-

gebied in de beheersfase ondergebracht kan worden bij één van de 

bestaande gebiedsgerichte welstandskaders. Dit leidt tot een uit-

eindelijk voorstel tot wijziging van de welstandskaart aan de ge-

meenteraad.  

 

2. Plannen niet voortkomend uit vastgesteld beleid 

Zodra zich plannen aandienen die niet voorkomen in vastgesteld beleid 

en zich ook niet voegen binnen de bestaande gebiedsgerichte kaders 

dan zal een dergelijk initiatief allereerst via het college van Burgemees-

ter en wethouders worden voorgelegd aan de raad. Indien de raad zich 

kan vinden in een vervolg gelden de bovenstaande algemene criteria en 

de uitwerkingswijze voor het college. 

 

Bovenstaande vormt een vast onderdeel van de stedenbouwkundige 

planvoorbereiding.  

 

Voor uiteindelijke wijzigingen op de welstandsnota geldt dat de inspraakmo-

gelijkheden voor derden zoveel mogelijk worden gekoppeld aan de reguliere 

inspraakregelingen bij de stedenbouwkundige planvoorbereidingen. 
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7. Excessenregeling 
 

 

7.1 Wat is de excessenregeling? 

Volgens artikel 13a van de Woningwet kunnen Burgemeester en Wethouders 

de eigenaar van een bouwwerk dat „in ernstige mate in strijd is met redelijke 

eisen van welstand‟ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. Volgens 

datzelfde wetsartikel moeten de criteria hiervoor in de welstandsnota zijn 

opgenomen. De „excessenregeling‟ is niet bedoeld om de plaatsing van het 

bouwwerk tegen te gaan. De excessenregeling luidt: 

 

- Het uiterlijk van een bouwwerk of standplaats is al dan niet in ernstige 

mate in strijd met redelijke eisen van welstand – beoordeeld naar de 

criteria, conform art. 12 van de Woningwet en verwoord in de door de 

gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota, indien Burgemeester en 

Wethouders daartoe op basis van een gemotiveerd welstandsadvies 

besluiten. 

 

7.2 Wat zijn excessen? 

Bij het toepassen van de excessenregeling geldt het criterium dat er sprake 

moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk, die ook voor niet-

deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van 

een gebied. Vaak heeft dit betrekking op:  

 

- het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving;  

- het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij 

aanpassing van een bouwwerk;  

- armoedig materiaalgebruik;  

- toepassing van felle of contrasterende kleuren;  

- te opdringerige reclames, of  

 

- een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daar-

voor de gebiedsgerichte welstandscriteria). 

 

Als één (of meerdere) van bovenstaande aspecten aan de orde is ontstaat 

ernstige strijd met redelijke eisen van welstand. Dat geldt ook voor bouw-

werken waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd. 

Deze moeten namelijk wel voldoen aan minimale welstandseisen. De exces-

senregeling is niet van toepassing op gebieden of objecten die welstandsvrij 

zijn verklaard. 

 

In het kader van de aanpak van bijvoorbeeld vervallen panden gaat het niet 

om een actief handelen, maar om een nalaten. Het pand wordt niet onder-

houden/verwaarloosd. Ook hierdoor kan afbreuk worden gedaan aan de 

ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Er is sprake van ernstige strijd met 

redelijke eisen van welstand bij bestaande bouwwerken, wanneer er sprake 

is van:  

 

- gedeeltelijke afbraak, instorting of verwaarlozing van een gebouw of 

bouwwerk; 

- een bouwwerk dat aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernsti-

ge mate is beschadigd (bijvoorbeeld kapotte ruiten, ontbrekende dak-

pannen, scheurvorming in muren, rotte kozijnen en dakgoten en ont-

brekende dakgoten); 

- de detaillering van gevels in ernstige mate wordt verstoord door (on-

derdelen van) installaties of andere toevoegingen. 
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Bijlage 2 
K ar a k t e r i s t i e k e  pa n d e n  

 

adres  Woonplaats PC 

Singel 18 Broeksterwâld 9104AG 

Tienewei 1 Broeksterwâld 9108AM 

Kavelwei 74 Broeksterwâld 9108MG 

Willemstrjitte 50 Damwâld 9104EM 

Dammeloane 46 Damwâld 9104GT 

Doniawei 32 Damwâld 9104GM 

Doniawei 43 Damwâld 9104GH 

Doniawei 33 Damwâld 9104GH 

Doniawei 42 Damwâld 9104GN 

Doniawei 71 Damwâld 9104GJ 

Doniawei 73 Damwâld 9104GJ 

Doniawei 75 Damwâld 9104GJ 

Doniawei 89 Damwâld 9104GK 

Haadwei 21 Damwâld 9104BB 

Haadwei23 Damwâld 9104BB 

Haadwei 25 Damwâld 9104BB 

Haadwei 33 Damwâld 9104BB 

Haadwei 52 Damwâld 9104BH 

Haadwei 55 Damwâld 9104BC 

Haadwei 64 Damwâld 9104BH 

Foarwei 92 - 94 Damwâld 9104CA 

Achterwei 50 - 52 Damwâld 9104CP 

Achterwei 37 Damwâld 9104CM 

Achterwei 41 Damwâld 9104CM 

Achterwei 43 Damwâld 9104CM 

 

Herewei 30 Damwâld 9104CT 

Achterwei 11 Damwâld 9104CL 

Achterwei 8 Damwâld 9104CN 

Achterwei 5 Damwâld 9104CL 

Achterwei 3 Damwâld 9104CL 

Doniawei 115 Damwâld 9104GK 

Doniawei 119 Damwâld 9104GK 

Willemstrjitte 80 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 76 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 72 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 70 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 68 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 62 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 60 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 58 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 56 Damwâld 9104EN 

Willemstrjitte 52 Damwâld 9104EN 

Frijstêd 15 Damwâld 9104EP 

Willemstrjitte 22 Damwâld 9104EM 

Willemstrjitte 20 Damwâld 9104EM 

Willemstrjitte 19 Damwâld 9104EM 

Willemstrjitte 5 Damwâld 9104EL 

Fermanjepaad 21 Damwâld 9104GR 

Doniawei 100 Damwâld 9104GP 

J. Dirksloane 8 Damwâld 9104AD 

 



 

 

Hearewei 3 Damwâld 9104CR 

Hearewei 1 Damwâld 9104CR 

Foarwei 10 Damwâld 9104BX 

Foarwei 4 Damwâld 9104BX 

Doniawei 34 Damwâld 9104GM 

Doniawei 37 Damwâld 9104GH 

Doniawei 41 Damwâld 9104GH 

Haadwei 29 Damwâld 9104BB 

Haadwei 14-16 De Falom 9109NR 

Haadwei 44 De Falom 9109NT 

Miedloane 23 De Westereen 9271VE 

Miedloane 24 De Westereen 9271VG 

Kûkhernsterwei 29 De Westereen 9271HD 

Foarstrjitte 23 De Westereen 9271KH 

Foarstrjitte 31 De Westereen 9271KE 

Foarstrjitte 44 De Westereen 9271KH 

Tsjerkestrjitte 58 De Westereen 9271AN 

Tsjerkestrjitte 11 De Westereen 9271AK 

Tsjerkestrjitte 10 De Westereen 9271AM 

Tsjerkestrjitte 6 De Westereen 9271AM 

Foarstrjite 35 - 37 De Westereen 9271KE 

Foarstrjite 46 De Westereen 9271KH 

Foarstrjite 55 De Westereen 9271KG 

Foarstrjite 68 De Westereen 9271KJ 

Foarstrjite 73 De Westereen 9271KG 

Ferl.Stasjonsstrjitte 90 De Westereen 9271CG 

Ferl.Stasjonsstrjitte 59 De Westereen 9271CC 

Súder Stasjonsstrjitte 1 De Westereen 9271HA 

Sânpaad 1 De Westereen 9271HH 

Tsjerkestrjitte 19 Driezum 9114RK 

Singel 7 -9 Driezum 9114RN 

Van Sytzamawei 33 Driezum 9114RV 

Van Sytzamawei 39 Driezum 9114RV 

H.G. vd Veenstrrjitte 2 Driezum 9114RR 

H.G. vd Veenstrrjitte 25 Driezum 9114RP 

Eastwâld 7 Driezum 9114AC 

Eastwâld 9 Driezum 9114AC 

Eastwâld 14 Driezum 9114AD 

Van Sytzamawei 26 Driezum 9114RW 

H.G. vd Veenstrjitte 22 Driezum 9114RR 

H.G. vd Veenstrjitte 3 Driezum 9114RR 

Tsjerkestrjitte 7 Driezum 9114RK 

Tsjerkestrjitte 9 Driezum 9114RK 

Tsjerkestrjitte11 Driezum 9114RK 

De Steech 4 Driezum 9114RM 

Van Sytzamawei 5-7 Driezum 9114RV 

Van Sytzamawei 18 Driezum 9114RW 

Van Sytzamawei 20 Driezum 9114RW 

Van Sytzamawei 22 Driezum 9114RW 

Van Sytzamawei 25 Driezum 9114RV 

Van Sytzamawei 37 Driezum 9114RV 

Súderwei - east 19-21 Feanwâlden 9269TX 

Súderwei - west 8 Feanwâlden 9269TZ 

Súderwei - east 15 Feanwâlden 9269TX 

Stinswei 16 Feanwâlden 9269TE 

Bûtenfjild 3 Feanwâlden 9269TV 

Bûtenfjild 7 Feanwâlden 9269TV 

Bûtenfjild 1 Feanwâlden 9269TV 

Nijewei 37 Feanwâlden 9269TM 

Spoorloane 4 Feanwâlden 9269PE 

Stinswei 20 Feanwâlden 9269TE 

Stinswei 18 Feanwâlden 9269TE 



 

 

Stinswei 8 Feanwâlden 9269TE 

Stinswei 6 Feanwâlden 9269TE 

Stinswei 2 Feanwâlden 9269TE 

Stinswei 1 Feanwâlden 9269TD 

Haadstrjitte 2 Feanwâlden 9269SZ 

Haadstrjitte 3 Feanwâlden 9269SW 

Haadstrjitte 4 Feanwâlden 9269SZ 

Haadstrjitte 5 Feanwâlden 9269SW 

Haadstrjitte 8 Feanwâlden 9269SZ 

Haadstrjitte 11 Feanwâlden 9269SW 

Haadstrjitte 15 Feanwâlden 9269SW 

Haadstrjitte 16 Feanwâlden 9269SZ 

Haadstrjitte 18 Feanwâlden 9269SZ 

Haadstrjitte 20 Feanwâlden 9269SZ 

Oastein 1 Feanwâlden 9269SB 

Oastein 8 Feanwâlden 9269SB 

Oastein 15 Feanwâlden 9269SB 

Oastein 17 Feanwâlden 9269SB 

Stinswei 5 Feanwâlden 9269TD 

Feintensloane 7 Feanwâlden 9269VA 

Súderwei-west 12 Feanwâlden 9269TZ 

Súderwei-west 6-8 Feanwâlden 9269TZ 

Súderwei-west 2 Feanwâlden 9269TZ 

De Wal 1 Feanwâldsterwâl 9269RA 

De Wal 17 Feanwâldsterwâl 9269RA 

De Wal 23 Feanwâldsterwâl 9269RA 

De Wal 25 Feanwâldsterwâl 9269RA 

De Wal 27 Feanwâldsterwâl 9269RA 

De Wal 29 Feanwâldsterwâl 9269RA 

De Wal 61 Feanwâldsterwâl 9269RA 

De Wal 69 Feanwâldsterwâl 9269RA 

De Wal 77 Feanwâldsterwâl 9269RB 

De Wal 83 Feanwâldsterwâl 9269RB 

Fjildwei 11 Readtsjerk 9067DG 

Fjildwei 9 Readtsjerk 9067DG 

Fjildwei 7 Readtsjerk 9067DG 

Wearbuorren 1 Readtsjerk 9067DL 

Tsjerkewei 12 Readtsjerk 9067DS 

Tsjerkewei 14 Readtsjerk 9067DS 

Tsjerkewei 19 Readtsjerk 9067DS 

Tsjerkewei 21 Readtsjerk 9067DS 

Tjaerdawei 20 Rinsumageast 9105KD 

Van Aylvawei 4-6 Rinsumageast 9105KT 

Van Aylvawei 33 Rinsumageast 9105KS 

Fennewei 12 Rinsumageast   

Eysingawei21 Rinsumageast   

Juckemawei 8 Rinsumageast 9105KB 

Eysingawei 17 Rinsumageast 9105AT 

Eysingawei 14 Rinsumageast 9105AT 

Aldewei 2 Rinsumageast 9105KW 

De Kapelle 22 Rinsumageast 9105KV 

Juckemawei 1 Rinsumageast 9105KA 

Tjaerdawei 50 Rinsumageast 9105KG 

Tjaerdawei 34/36 Rinsumageast 9105KG 

Tjaerdawei 41/43 Rinsumageast 9105KG 

Rjochthûsstrjitte 23 Rinsumageast 9105KH 

Rjochthûsstrjitte 25 Rinsumageast 9105KH 

Rjochthûsstrjitte 5 Rinsumageast 9105KH 

T.S. Siniastrjitte 7 Rinsumageast 9105LB 

Tsjerkestrjitte 4 Rinsumageast 9105LA 

Tsjerkestrjitte 12 Rinsumageast 9105LA 

Van Aylvawei 35 Rinsumageast 9105KS 



 

 

Foarwei 68 Wâlterswâld 9113PE 

Koailoane 7 Wâlterswâld 9113AM 

Tsjerkeloane 73/75 Wâlterswâld 9113PJ 

Achterwei 34 Wâlterswâld 9113PR 

Achterwei 14 Wâlterswâld 9113PR 

Achterwei 16 Wâlterswâld 9113PR 

Achterwei 18 Wâlterswâld 9113PR 

Achterwei 20 Wâlterswâld 9113PR 

Dokkumerloane 30 Wâlterswâld 9113AP 

Broekloane 40 Wâlterswâld 9113AW 

Foarwei 71 Wâlterswâld 9113PC 

Foarwei 16 Wâlterswâld 9113PD



 

 

Bijlage 3  
A l g em e n e  w e l s t a n d sc r i t e r i a  

 

De algemene welstandscriteria zijn gebaseerd op de notitie „Archi-

tectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid‟ van prof. 

ir. Tj. Dijkstra, die hij schreef als Rijksbouwmeester. 

 

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 

„Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 

mag worden verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft 

met het gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de 

vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft.‟ 

 

Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoe-

wel het welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschij-

ningsvorm, kan de vorm van het bouwwerk niet los worden gedacht 

van de eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die materialen 

en technieken bieden om een doelmatige constructie te maken. 

Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm.  

 

Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan 

het gebruik of de constructie. Ook wanneer andere aspecten dan 

gebruik en constructie de vorm tijdens het ontwerpproces gaan do-

mineren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke verschijnings-

vorm een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong.  

 

Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm meer is dan een 

rechtstreekse optelsom van gebruik en constructie.  

 

Er zijn daarnaast andere factoren die hun invloed kunnen hebben 

zoals de omgeving en de associatieve betekenis van de vorm in de 

sociaal-culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het 

gebruik en de constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijk-

heid en integriteit.  

 

Relatie tussen bouwwerk en omgeving  

„Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 

mag worden verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de 

kwaliteit van de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. 

Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare beteke-

nis van het bouwwerk of van de omgeving groter is.‟ 

 

Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in 

bezit nemen van een deel van de algemene ruimte voor particulier 

gebruik. Gevels en volumes vormen zowel de externe begrenzing van 

de gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte die zij ge-

zamenlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in een 

openbare context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het 

eigen functioneren alleen maar ook in de betekenis die het gebouw 

heeft in zijn stedelijke of landschappelijke omgeving. Ook van een 

gebouw dat contrasteert met zijn omgeving mag worden verwacht 

dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar 

het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de 

kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daar-

van.  



 

 

Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen 

de gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.  

 

Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 

„Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 

mag worden verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig 

worden gebruikt en uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ont-

staan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit.„ 

 

Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals 

een taal zijn eigen grammaticale regels heeft om zinnen en teksten 

te maken. Die regels zijn geen wetten en moeten ter discussie kun-

nen staan. Maar als ze worden verhaspeld of ongeïnspireerd ge-

bruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt een 

bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de architectonische 

vormgeving niet bewust worden gehanteerd. 

 

Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen 

krijgen zij een zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik 

en constructie, bepaalde associaties op. Pilasters in classicistische 

gevels verwijzen naar zuilenstructuren van tempels, transparante 

gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek en 

vooruitgang.  

 

In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en asso-

ciaties naar wat eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in 

de toekomst wordt verwacht. De kracht of de kwaliteit van een 

bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die verwijzingen en 

associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader 

van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen 

ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke reali-

teit. Zorgvuldig gebruik van verwijzingen en associaties betekent 

onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat integer is naar zijn 

tijd, doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden ge-

plaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is 

sprake van herstel van elementen uit het verleden, maar bij nieuw- 

of verbouw in de bestaande (monumentale) omgeving betekent dit 

dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat nieuw is toege-

voegd.  

 

Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde tijdsperio-

de, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen en 

detailleringen uit het verleden. 

 

Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te 

„begrijpen‟ als beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal 

van de geschiedenis, als representant van een stijl. Daarom is het zo 

belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen zorgvuldig met stijlvor-

men om te gaan, zij vormen immers de geschiedenis van de toe-

komst.  

 

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 

„Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 

mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, 

zonder dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.‟ 

 

Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag wor-

den gesteld is dat er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een 

heldere structuur biedt houvast voor de waarneming en is bepalend 

voor het beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, rit-

me, herkenbare maatreeksen en materialen maken het voor de ge-

middelde waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele informa-



 

 

tie die de gebouwde omgeving geeft, te reduceren tot een bevatte-

lijk beeld.  

 

Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpel-

heid. Een bouwwerk moet de waarnemer blijven prikkelen en intri-

geren en zijn geheimen niet direct prijsgeven. Er mag best een be-

heerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger worden ge-

daan. Van oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als 

complementaire begrippen ingebracht bij het ontwerpen van bouw-

werken. Complexiteit in de architectonische compositie ontstaat 

vanuit de stedenbouwkundige eisen en het programma van eisen 

voor het bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met een hoge bele-

vingswaarde zijn helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in 

evenwichtige en spanningsvolle relatie.  

 

Schaal en maatverhoudingen 

„Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 

mag worden verwacht dat het een samenhangend stelsel van maat-

verhoudingen heeft dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volu-

mes en vlakverdelingen.‟ 

 

Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de 

betekenis van de betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kun-

nen uiteraard binnen hun eigen grenzen geleed zijn, maar worden 

onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien alsof ze bestaan 

uit een verzameling losstaande kleine bouwwerken.  

 

De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor 

de belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest 

ongrijpbare aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waar-

nemer ervaart bewust of onbewust de maatverhoudingen van een 

bouwwerk, maar waarom de maatverhoudingen van een bepaalde 

ruimte aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die van 

een andere, valt nauwelijks vast te stellen.  

 

Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de 

maatverhoudingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. 

Mits bewust toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun 

werking hebben.  

De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen teza-

men de compositie van het gevelvlak. Hellende daken vormen een 

belangrijk element in de totale compositie. Als toegevoegde elemen-

ten (zoals: een dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector) te 

dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverde-

ling, verstoren zij het beeld niet alleen van het object zelf maar ook 

van de omgeving waarin dat is geplaatst.  

 

Materiaal, textuur, kleur en licht 

„Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 

mag worden verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het 

karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke 

samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daar-

van duidelijk maken.‟ 

 

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een 

bouwwerk uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt 

zichtbaar en voelbaar. De keuze van materialen en kleuren is tegen-

woordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en ambach-

telijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze 

moeilijker en het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als 

materialen en kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin 

geen ondersteunende functie hebben maar slechts worden gekozen 



 

 

op grond van de decoratieve werking, wordt de betekenis ervan 

toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht van het 

bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van 

materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan de architectoni-

sche vormgeving of wanneer het gebruik van materialen en kleuren 

een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het 

bouwwerk in de weg staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 4 
B e g r i p p en l i j s t  

 

Aanbouwen Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is 

gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 

in directe verbinding staat, welk gebouw on-

derscheiden kan worden van het hoofdgebouw 

en dat in architectonisch opzicht onderge-

schikt is aan het hoofdgebouw. 

 

Achterkant De achtergevel, het achtererf en het dakvlak 

aan de achterzijde van een gebouw; de zijge-

vel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant 

van een gebouw voorzover die zijde niet di-

rect grenst aan de weg of openbaar groen.  

 

Afdak  Dak dat is aangebracht tegen een muur of 

gebouw om tegen neerslag te beschermen. 

 

Asymmetrische kap Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken. 

 

Band  Horizontale versiering in de gevel in afwij-

kend materiaal, meestal natuursteen of bak-

steen. 

 

Bedrijfsbebouwing Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals 

hallen, werkplaatsen en loodsen; hebben 

meestal een utilitair karakter. 

 

Beschot Afwerking van een wand met planken, schro-

ten of rabatdelen. 

 

Bestrating Verharding in de vorm van straatstenen of 

tegels. 

 

Bijgebouw een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand 

gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat in archi-

tectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw.. 

 

Bijbehorend bouwwerkUitbreiding van een hoofdgebouw dan wel 

functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al 

dan niet tegen aangebouwd op de grond 

staand gebouw, of ander bouwwerk, met een 

dak. 

 

Blinde muur of gevel Gevel of muur zonder raam, deur of andere 

opening. 

 

Borstwering  Lage dichte muur tot borsthoogte. 

 

Boeibord Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, 

meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal. 



 

 

Boerderij Gebouw of gebouwen op een erf met een 

(oorspronkelijk) agrarische functie en het 

daarbij horende woonhuis waaronder de stolp, 

kop-hals-romp en andere typen. 

 

Bouwblok Een aan alle zijden door straten en wegen 

begrensde groep gebouwen. 

 

Bouwlaag Verdieping van een gebouw. 

 

Bovenbouw Het bovendeel van een gebouw; heeft meest-

al betrekking op de schuine kap van een huis 

met de daarbij behorende kopgevels. 

 

Bungalow Meestaal vrijstaand woning waarvan alle ver-

trekken op de begane grond zijn gesitueerd.  

 

Carport Afdak om de auto onder te stallen, meestal 

bij een woning. 

 

Dak  Afdekking van een gebouw, vlak of hellend 

dak, waarop dakbedekking is aangebracht. 

 

Dakhelling De hoek van het dak. 

 

Dakkapel Uitbouw op een hellend dakvlak. 

 

Dakopbouw Een toevoeging aan de bouwmassa door het 

verhogen van de nok van het dak, die het sil-

houet van het oorspronkelijke dak veranderd. 

 

Dakraam Raam in een hellend dak.  

 

Detail  Ontmoeting van verschillende bouwdelen 

zoals gevel en dak of gevel en raam. 

 

Drager en invulling De drager is de constructie van een gebouw, 

waaraan de invulling is toegevoegd om te be-

schermen tegen weer en wind (heeft vooral 

betrekking op gebouwen uit de jaren vijftig 

en zestig, waarbij het verschil tussen drager 

en invulling werd gebruikt om de woning in 

een groot gebouw of rij huizen te onderschei-

den). 

 

Ensemble  Architectonisch en stedebouwkundig composi-

torisch geheel van meerdere panden. 

 

Erf  Onbebouwd stuk grond behorende bij een 

boerderij of huis. 

 

Erker  Kleine toevoeging van ten hoogste één bouw-

laag aan de gevel van een gebouw, meestal 

uitgevoerd in metselwerk, hout en/of glas. 

Flat  Groot gebouw met meerdere verdiepingen. 

 

Galerij Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw 

die toegang verschaft tot de afzonderlijke 

woningen. 

 

 

 



 

 

Geleding  Verticale, horizontale of figuratieve indeling 

van de gevel door middel van gevelopeningen, 

metselwerk, inspringingen of andere gevel-

kenmerken en -detailleringen. 

 

Gepotdekseld Gedeeltelijk over elkaar gespijkerde planken 

om inwatering tegen te gaan. 

 

Gevel  Buitenmuur van een gebouw (afhankelijk van 

de plaats de voor-, zij- of achtergevel). 

 

Gootklos In de muur bevestigd stuk balk ter ondersteu-

ning van een goot. 

 

Individueel gebouw Zelfstandig, op zichzelf staand gebouw. 

 

Industriebebouwing Gebouwen met een industriële bestemming. 

 

Kavel  Grondstuk, kadastrale eenheid. 

 

Kern  Centrum van een dorp of stad. 

 

Klossen Uit de muur stekende houten of gemetselde 

blokjes ter ondersteuning van uitstekende on-

derdelen van een gebouw zoals dakgoten. 

 

Kop  In het algemeen gebruikt om de smalle kant 

van een rechthoekige vorm aan te duiden, 

bijvoorbeeld bij een gebouw. 

 

Laag  Zie bouwlaag. 

Lak  Afwerklaag van schilderwerk. 

 

Latei  Draagbalk boven gevelopening. 

 

Lessenaarsdak Dak met één hellend, niet onderbroken, dak-

vlak. 

 

Lichtkoepel Raamconstructie in een plat dak, in de vorm 

van een koepel. 

 

Lijst  Een meestal versierde en geprofileerde rand 

als bekroning van de bovenzijde van een ge-

vel. 

 

Lint  Weg met daarlangs bebouwing. 

 

Luifel  Een plat uitgebouwd afdak, vaak boven een 

deur. 

 

Maaiveld Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk 

omgeeft, de grens tussen grond en lucht. 

 

Mansardedak Dakvorm waarbij het onderste deel van het 

dak steiler is dan het bovenste deel waardoor 

een geknikte vorm ontstaat. 

 

Massa  Volume van een gebouw of bouwdeel. 

 

Metselverband Het zichtbare patroon van metselwerk. 

 

 



 

 

Middenstijl  Verticaal deel in het midden van een deur- of 

raamkozijn.  

 

Nok  Horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de 

hoogste lijn van het dak. 

Onderbouw Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal 

betrekking op de begane grond van een huis 

met een zadeldak. 

Ondergeschikt Voert niet de boventoon. 

 

Ontsluiting De toegang tot een gebied, terrein of een 

gebouw. 

 

Oriëntatie De richting van een gebouw. 

 

Overstek Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van 

het eronder gelegen deel. 

 

Paneel Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting. 

 

Plaatmateriaal Bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd 

wordt, zoals hout (triplex en multiplex), 

kunststof (onder andere trespa) of staal (vlak 

of met profiel). 

 

Plint  Een duidelijk te onderscheiden horizontale 

lijn aan de onderzijde van een gebouw. 

 

Portiek  Gemeenschappelijke trappenhuis. 

 

Renovatie Vernieuwing van een gebouw 

Rijtjeshuis Huis als onderdeel van een reeks aaneenge-

bouwd, gelijkende woningen. 

 

Rollaag Horizontale rij stenen boven een gevelopening 

of aan de bovenzijde van een gemetselde 

wand. 

 

Rooilijn  Lijn die de grens aangeeft waarlangs maxi-

maal gebouwd mag worden. 

 

Schilddak Dak met vier hellende vlakken waarvan twee 

grote en twee kleine vlakken. 

 

Schuur Bijgebouw ten behoeve van opslag. 

 

Situering Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving. 

 

Stolp  Boerderijtype met wonen, werken en stallen 

onder één groot dak. 

 

Textuur De voelbare structuur van een materiaal (bij 

metselwerk dus de oneffenheden van de steen 

en het voegwerk). 

 

Uitbouw Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat 

rechtstreeks vanuit het gebouw toegankelijk 

is. 

 

Voorgevellijn  Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de 

voorgevel van een bouwwerk. 

 



 

 

Voorkant De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan 

de voorzijde van een gebouw;  de zijgevel, 

het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van 

een gebouw voor zover die zijde direct grenst 

aan de weg of openbaar groen. 

Windveer Plank aan weerskanten van een pannendak, 

bevestigd langs de buitenste rij pannen. 

 

Zadeldak Dak met twee tegenoverliggende dakvlakken 

die bij de nok samenkomen. 

 

Zijgevellijn Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de 

zijgevel van een bouwwerk. 

 

Zijkant De zijgevel, het zij-erf en het dakvlak aan de 

zijkant van een gebouw. 
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