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Gemeente Baarle-Nassau

1. Inleiding

Voor u ligt het rapport gebiedsgerichte criteria
Baarle-Nassau. Dit boekwerk bevat de
gebiedsgerichte criteria die worden gebruikt voor de
kleine en middelgrote bouwplannen die zich voegen
in de bestaande ruimtelijke structuur van Baarle-
Nassau.
Om te komen tot gebiedsgerichte criteria is een
gebiedsindeling gemaakt, gebaseerd op de
verschijningsvorm van de huidige bebouwing en een
analyse van de ruimtelijke opbouw van Baarle-
Nassau.

Na een korte beschrijving van de geschiedenis en
ruimtelijke opbouw van Baarle-Nassau, aangevuld
met beeldmateriaal, wordt de gebiedsindeling
gegeven. Waarna in de aansluitende paragrafen de
onderscheiden gebieden worden behandeld met:

- een beschrijving van de karakteristieken van een
gebied;

- een korte weergave van relevante ontwikkelingen
alsmede het beleid en een waardering van het gebied;

- de gebiedsgerichte criteria.

De bebouwde omgeving bestaat uit verschillende woon- en
werkgebieden zoals historische dorpscentra, naoorlogse
woonwijken en bedrijventerreinen. Vanuit de vaststelling dat
er bij elke gemeenten min of meer sprake is van een aantal
dezelfde gebiedstypen met dezelfde gebiedsomschrijvingen
en gebiedstyperingen is landelijk een onderscheid gemaakt
in een vijftal hoofdgroepen. In het kader van een landelijke
uniformiteit is de gemeentelijke gebiedsindeling hierop
afgestemd. Dit heeft geleid tot de volgende
gebiedsopdeling en welstandsniveaus:
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H Historische gegroeide gebieden
W Planmatig ontworpen woongebieden
B Bedrijvengebieden
G Groene gebieden
T Gebieden met bijzondere bebouwingsthema’s
N Nieuwe ontwikkelingen

In dit rapport zijn alle gebiedsbeschrijvingen en -criteria
beschreven voor de drie kernen van de gemeente:
Baarle-Nassau, Ulicoten, en Castelré.

Samen met de delen A-Welstandsbeleid en C-
Sneltoetscriteria vormt dit rapport de Welstandsnota
voor de gemeente Baarle-Nassau.

2. Welstandsbeleid

Een gemeentelijk welstandsbeleid bevat de
welstandsaspecten en de criteria waaraan bouwplannen en
bouwkundige ingrepen in die gemeente worden getoetst.
Van belang voor bouwen en verbouwen is dat binnen een
gemeente zowel karakteristieke bouwwerken voorkomen als
bouwwerken zonder plaatselijke kenmerken. De
karakteristieke bouwwerken bepalen veelal het specifieke
karakter van een gemeente, kern of gebied; zij verlenen
identiteit en zijn vaak regiogebonden. Naast deze specifieke
gebouwen komt bebouwing zonder specifiek plaatselijke
kenmerken voor; bebouwing die ook elders in Nederland
voor komt. Voorts gaat het bij bestaande bebouwing om
zogeheten (standaard- )objecten: kleine gebouwen,
verbouwingen en uitbreidingen, dakkapellen, etc.

Het is dus logisch dat de welstandsnota een samenhangend
stelsel van criteria bevat onderverdeeld in drie
hoofdgroepen:
• algemene criteria;
• gebiedsgerichte welstandscriteria;
• welstandscriteria voor veel voorkomende kleine

bouwplannen (de zogeheten ‘sneltoets-’, ‘loket-‘ of
wel ‘objectgerichte criteria’).

De algemene aspecten van welstandstoetsing en de
sneltoetscriteria voor kleine bouwplannen behandelen
aspecten die niet gebiedsgebonden zijn. De
gebiedscriteria zijn gekoppeld aan specifieke
gebiedseigen kenmerken en eigenschappen. De
sneltoetscriteria zijn objectief en meetbaar. De
gebiedscriteria zijn geen absoluut meetbare criteria,
maar een argumentatiegrond voor ontwerp en
planbeoordeling. In die zin zijn het relatieve criteria die
ruimte laten voor interpretatie. De criteria vormen
discussiepunten waarmee een planindiener en/of
ontwerper een dialoog aan gaat met de gemeente en/of
welstandscommissie.

De welstandstoetsing wordt inzichtelijker door:
• de algemene aspecten van welstandstoetsing

Deze algemene architectonische aspecten worden
toegepast in het geval een plan niet of niet volledig
voldoet of kan voldoen aan de gebiedscriteria en de
sneltoetscriteria, bijvoorbeeld omdat zij daarvan zowel
functioneel, esthetisch als in vorm en maatvoering te veel
afwijken. Het gaat dan om de vraag of dit te realiseren
bouwwerk door zijn bijzondere verschijningsvorm een
bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving.

• de omschrijving van kenmerkende waarden van een
gebied
Met welke gebiedsgebonden aspecten moet bij de
ontwikkeling van bouwplannen rekening worden
gehouden? Hoeveel vrijheid is er om daarvan af te
wijken?

• het vastgestelde ambitieniveau van de gemeente voor het
specifieke gebied (welstandsniveau)
Hoe waardevol is het gebied en hoe kwetsbaar? Wat zijn
de toekomstplannen van de gemeente met het gebied?
Het welstandsniveau is de mate waarin de
aspectgroepen relevant geacht worden voor de
planbeoordeling.

• de standaardregels voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zogenaamde sneltoets-, loket of
objectcriteria)



77

De aanvrager kan zich zo vooraf duidelijkheid
verschaffen over de haalbaarheid van zijn plan.
Dit is feitelijk een formalisering en uniformering
van een bestaande praktijk bij veel
welstandscommissies.

• een excessenregeling
Een dergelijke regeling bevat criteria die te maken
hebben met de aanschrijvingsmogelijkheid van
burgemeester en wethouders indien een bouwwerk in
ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van
welstand (Ww 2003 art 19).

3. De gebiedsgerichte criteria

Op basis van een ruimtelijke analyse en inventarisatie van
de  bestaande bebouwing wordt een gebiedsindeling
gemaakt. Vervolgens worden de gebiedsgerichte criteria
gegeven. Daarbij wordt per gebied de volgende opzet
gehanteerd:

- beschrijving van de gebieden;
- waardering, ontwikkeling en beleid;
- welstandniveau;
- gebiedscriteria.

Beschrijving en criteria
De gebiedsbeschrijvingen en criteria worden
omschreven volgens onderstaand schema:

I. Hoofdaspecten: relatie met omgeving
1. Karakteristiek, Functie, Atmosfeer
2. Structuur
3. Architectonische eenheid
4. Oriëntatie
5. Rooilijn

II. Deelaspecten: massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Hoofdmassa
b. Aan- en  bijgebouwen

2. Dak
a. Hoofdmassa

III. Detailaspecten
1. Mate van detaillering
2. Materiaalgebruik toevoegingen
3. Kleurgebruik toevoegingen

ad I. Hoofdaspecten
In deze categorie gaat het om stedenbouwkundige
beeldaspecten. Het gaat daarbij vooral om de
situering van een gebouw oftewel de positie van het
gebouw in relatie tot de belendingen en de publieke
ruimte.

ad II. Deelaspecten
Het gaat hier om de hoofdvorm en -massa van een
gebouw in relatie tot of met de omgeving. In de
ruimtelijke verschijningsvorm zijn de massa en de vorm
van het gebouw intermediair tussen
stedenbouwkundige en architectonische
beeldaspecten. Daarnaast komt onder dit kopje ook
de verschijningsvorm en/ of aanzichten van een
gebouw aan de orde, onder meer door aandacht voor
kapvorm, bouwlagen, aan- en bijgebouwen, etc. Het
gaat met name om de karakteristiek van het gebouw
als object.

Ad III. Detailaspecten
Het gaat hier om de karakteristieken die invulling
geven aan de verschijningsvorm van een gebouw. Het
gaat daarbij onder meer om de gevelindeling,
plasticiteit, gaafheid/ oorspronkelijkheid,
materiaalgebruik, kleurgebruik en decoraties.

b. Dakopbouw, dakkapel
3. Gevelindeling
4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa

a. Gevel
b. Dak



8

Welstandsniveaus
Na de inventarisatie van de ruimtelijk samenhangende
gebieden is voor alle gebieden een ruimtelijk
ambitieniveau vast te stellen. Dit ambitieniveau bepaalt
de aard en de intensiteit waarmee de bouwplannen aan
de diverse criteria zullen worden getoetst. Afhankelijk
van de waarde en gevoeligheid van het gebied is voor
elk gebied een niveau vast te stellen: bijzonder (niveau
1), regulier (niveau 2 ), soepel (niveau 3). Afhankelijk
van het niveau worden de beoordelingsaspecten
streng, kritisch of  licht. In het algemeen geldt: hoe
waardevoller de gebiedskarakteristiek, hoe hoger het
welstandsniveau. Op deze manier worden de
gebiedseigen waarden met betrekking tot beeldkwaliteit
doeltreffend beschermd Baarle-Nassau
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Historie

De nederzetting Baarle is in de 10e eeuw
ontstaan, zij wordt voor de eerste keer
genoemd in de geschiedenisboeken in het
jaar  992. In het begin bestond de kern
Baarle uit niet meer dan enkele boerderijen.
Het gebied begon tot ontwikkeling te komen
toen het onder het beheer viel van de Hertog
van Brabant. De wijze waarop Baarle vanaf
de 10e eeuw is uitgebouwd is typerend voor
de regio. De kern  is namelijk te
kernschetsen als een kerkakker- of
tiendakkerdorp. Dit betekent een opbouw met
een centrale kern (met hierin een
parochiekerk) en hieromheen verspreid een
aantal kleine gehuchten en buurtschappen.

De wat curieuze versnippering van Baarle in
Baarle-Nassau en het Belgische Baarle-
Hertog vond haar oorsprong reeds in 1198
toen een tweedeling ontstond tussen de
bezittingen van de Hertog van Brabant en de
Heer van Breda. Na 1648 werden de
bezittingen van de Heer van Breda (de graaf
van Nassau) ondergebracht in de
Noorderlijke Nederlanden en de bezittingen
van de Hertog van Brabant in de Zuidelijke.
Op deze manier ontstonden Baarle-Nassau
en Baarle-Hertog. Tot op heden is deze
toestand ongewijzigd gebleven.

In 1995 zijn de grenzen officieel als
rijksgrenzen vastgesteld.Baarle is het enige
dorp ter wereld dat bestaat uit een
internationale legpuzzel van 30 gebiedsdelen,
die ook wel enclaves worden genoemd.
Hiervan hebben er 22 de Belgische
nationaliteit en 8 de Nederlandse.

Totaal

Baarle-Nassau
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De Gemeente Baarle-Nassau bestaat
uit de kernen Baarle-Nassau, Ulicoten
en Castelré. Ulicoten, ten noordwesten
van Baarle, ontstond later dan Baarle
zelf, namelijk in de 13e eeuw, de
periode dat ook landgoederen in lager
gelegen zandruggebieden in leen
werden gegeven door de Heer van
Breda.

Op het kruispunt van de wegen tussen
de nederzettingen Baarle, Meerle en
Chaam vestigden zich kleine
boerenbedrijfjes en ontstond de
leefgemeenschap Ulicoten.

Ulicoten betekent lage nederzetting
(ule =  laag; coten = boerderijen).
Ulicoten viel voornamelijk als kerkdorp
te karakteriseren. Later ontwikkelde de
plaats zich vooral langs de weg
Baarle-Meerle en werd het een
straatdorp. Castelre is een kern
bestaande uit verschillende linten met
daaraan zeer verspreid boerderijen.
De verschillende kernen zijn langs de
historische  linten ontstaan.

Ulicoten

Castelré
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Groen

De nederzetting Baarle-Nassau  is
gebouwd op de dekzandruggen die zijn
ontstaan na de ijstijden. Het gebied rond
de kern bestond vooral uit
loofbosvegetatie en was moerassig,
woest gebied, waardoor meerdere
beken stroomden, zoals de Mark, de
Donge en de Leij.

Baarle-Nassau  ligt voor Nederlandse
begrippen hoog en droog, namelijk zo’n
25  meter boven de zeespiegel. Door
menselijke invloeden is het landschap
rond Baarle veranderd. Zo is het
natuurlijk relief vergroot door
eeuwenlange ophoging van de oude
dorpsakkers met potstalmest.

In de periode van de 10e tot de 12e eeuw
traden door de begonnen ontginningen
flinke veranderingen op. De bosvegetatie
maakte plaats voor een heidevegetatie,
plaatselijk afgewisseld met akkercomplexen.
In het begin van de 19e eeuw lagen Baarle
en Ulicoten in een gevarieerd landschap
met een duidelijke en functionele structuur:
akkercomplexen rond Baarle-Nassau en
Ulicoten, een krans van nederzettingen en
boscomplexen daaromheen en daarachter
de natte open heidegebieden.

In de 19e eeuw werden de bossen en
heidevelden na de komst van de kunstmest
ontgonnen en tot cultuurland omgevormd. In
de 20e eeuw deden zich in het landschap
opnieuw ingrijpende veranderingen voor.
Als gevolg van de opkomst van de moderne
grootschalige landbouwmethoden vonden
meerdere  ruilverkavelingen plaats. Deze
deden veel kleinere landschapselementen
verdwijnen (bosjes, houtwallen, vennen).

Totaal

Baarle-Nassau
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Sindsdien kenmerkt het landschap zich
vooral door openheid en grootschaligheid.
Er is veel landbouw en veeteelt
aanwezig. In de kernen komen enkele
groengebieden voor in de vorm van
kleine parkjes, plantsoenen en
sportgelegenheden welke  op de
kaarten zijn aangegeven met de
donker groene kleur.

Ulicoten

Castelré
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Infrastructuur

De kern Baarle-Nassau  ligt centraal in
een dergelijk   interessant patroon van
langgerekte en grillige wegen in een
ruwweg radiaal patroon. De gehuchten
liggen verspreid langs de radialen en de
tangenten die de radialen met elkaar
verbinden.

Baarle-Nassau ontwikkelde zich
voornamelijk langs de verschillende
radialen. Later vond ook verdichting
langs deze wegen plaats. Belangrijk in
de ruimtelijke opbouw is de aanleg van
de spoorlijn tussen Tilburg-Turnhout
rond 1860. Ook Baarle-Nassau kreeg
een station, waarna het gebied tussen
de nieuwe Stationstraat en de Singel in
ontwikkeling begon te komen. Heden ten
dage is de spoorlijn omgevormd tot
recreatieve fietsroute.

In geel zijn de hoofdwegen naar de kernen
aangegeven en zoals ze in de totale
gemeente de afzondelrijke kernen
verbinden. In rood zijn de belangrijkste
historische routes aangegeven zoals deze
door de kern van Baarle-Nassau lopen.

Totaal

Baarle-Nassau
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Ulicoten

Castelré
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Deelgebieden Totaal

Op basis van een ruimtelijke analyse en inventarisatie van
de bestaande bebouwing wordt een gebiedsindeling
gemaakt. Deze indeling is gebaseerd op de historische
kwaliteiten van een gebied, de verkaveling, de functie van
de bebouwing e.d. De legenda  is onderverdeeld in:
- Historisch gegroeide gebieden
- Planmatig ontworpen woongebieden
- Bedrijven gebieden
- Groen gebieden
- Bijzondere bebouwingsthema’s
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  Deelgebieden Baarle-Nassau

Baarle-Nassau is onderverdeeld in verschillende
deelgebieden. Baarle-Nassau is ontstaan rondom de
historische kern en verder gebouwd langs de linten.
Rondom die linten zijn in de loop der jaren nieuwe wijken
ontstaan. Aan de linten van Baarle-Nassau bevindt zich
gemengde bebouwing, Bebouwing varierend van oude
boerderijen tot bedrijvigheid tot nieuwbouw. De grijze
gebieden zijn Belgisch grondgebied. Deze komen tevens
voor in de Nederlandse deelgebieden. De verschillende
kleuren staan voor verschillende deelgebieden. Deze
deelgebieden zijn:
H1 Historisch dorpsgebied
H2 Historisch dorpse bebouwingslinten
H4 Gemengde bebouwing
W4 Woonwijken in traditionele blokverkaveling
W6 Forumbeweging (woonerven jaren ‘70 - ‘80)
W8 Thematische uitbreidingswijken (metaforen ‘80 - ‘00)
W9 Individuele woningbouw
W12 Bijzondere woningtypologieën
B2 Bedrijventerrein
G1 Parken, groengebieden en sportcomplexen
T2 Instituten
T3 Winkelcentrum
T4 Op zichzelf staande bebouwing
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Ulicoten heeft een duidelijke langgerekte historische
kern, hieraan vindt men de historische bebouwing
afgewisseld met nieuwbouw  vaak in traditionele stijl.
Rondom deze historische kern  zijn vanaf de jaren ‘80 -
‘90 nieuwe wijken gebouwd. Rondom dekern staan veel
boerderijen op grote stukken grond, met schuren en
bedrijvigheid. De verschillende kleuren staan voor
verschillende deelgebieden. Deze deelgebieden zijn:

H1 Historisch dorpsgebied
W8 Thematische uitbreidingswijken

(metaforen ‘90 - ‘00)
B2 Bedrijventerrein
G1 Parken, groengebieden en sportcomplexen
T4 Op zichzelf staande bebouwing

Deelgebieden Ulicoten



1919

              Deelgebieden Castelré

Castelré bestaat voornamelijk uit boerderijen die  ver
uit elkaar gelegen zijn. Castelré is gebouwd langs een
aantal linten en is voornamelijk een agrarisch gebied.
Er staan veel oude traditionele boerderijen die vaak
nog dienst doen als agrarisch- of veebedrijf of
omgebouwd zijn tot alleen woning. Het is een zeer
open bebouwd gebied. Vandaar dat Castelré ook uit
één deelgebied bestaat, namelijk Historisch dorps
bebouwingslint.
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Kern Baarle-Nassau
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Gebiedsbeschrijving H1
Historische dorpsgebieden

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Het tijdsbeeld van de aanwezige bebouwing bestaat uit

traditionele woonhuizen, appartementencomplexen,
historische monumenten, winkels en moderne
woningen. Her en der zijn de historische elementen
zichtbaar. De straten zijn vrij stenig. De bebouwing laat
zich karakteriseren als aaneengesloten, waarbij de
individuele expressie per kavel voorop staat. De
atmosfeer kan worden omschreven als dynamisch door
de grote verscheidenheid aan soorten bebouwing;

2. De functie in het deelgebied varieert van woningbouw,
bedrijvigheid, kantoren tot winkels;

3. Er is grote diversiteit aan vormen, typen van gebouwen
en functies. Een onderlinge architectonische eenheid
tussen de verschillende soorten bebouwing is niet te
herkennen.

4. Oriëntatie van de bebouwing is gericht op de straat;
5. De bebouwing in dit deelgebied bevindt zich

voornamelijk direct aan het trottoir. Af en toe kan het
voorkomen dat bebouwing een kleine voortuin heeft. De
bebouwing staat zeer dicht op elkaar met weinig tot
geen ruimte tussen verschillende panden;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De aanwezige woningen bestaan uit 1 a 2
bouwlagen met kap of plat dak. Appartementen zijn
meestal 3 bouwlagen met kap of plat dak.
Aanwezige bebouwing komt niet boven de drie
bouwlagen uit (met uitzondering van de kerken);

b. De bebouwing staat zeer dicht op elkaar, waardoor
er weing tot geen aan- en uitbouwen zichtbaar zijn.
Zichtbare aan- en uitbouwen in het gebied zijn
maximaal 1 bouwlaag;

2. Dak
a. De bebouwing bestaat voornamelijk uit woonhuizen

of bedrijven waarvan de daken variëren van een
plat dak tot een zadeldak ;

b. Dakopbouw en dakkapellen komen voor in alle
soorten en maten;

3. Alle soorten gevelindeling  plus reclame uitingen zijn in
het gebied aanwezig;

4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa
a. De gevels van de bebouwing zijn traditioneel van

aard en bestaan uit alle soorten kleuren baksteen
en andere soorten gevelbekleding, hout, glas en
ander plaatmateriaal;

b. De daken van de bebouwing bestaan voornamelijk
uit dakpannen, antraciet, oranje of bruin;

Detailaspecten: Materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering varieert. Bij sommige panden

komt meer detaillering voor dan bij anderen;
2. Er is een grote verscheidenheid aan materiaalgebruik.

Er is veel reclame aanwezig, vooral winkels en
reatuarants/café’s, in alle soorten en maten.

3. Er is veel verscheidenheid aan kleur en
materiaalgebruik.

Welstandsniveau
Regulier Welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria H1
Historische dorpsgebieden

Bebouwing en omgeving
1. Bebouwing dient te passen binnen het dynamische

karakter van het deelgebied. Monumenten en overige
waardevolle bebouwing dienen gehandhaafd te blijven.
Bebouwing dient te voldoen aan de structuur en
atmosfeer van het betreffende deelgebied;

2. Grote diversiteit van functies is mogelijk, zolang deze
ondergeschikt blijft aan de algemene
woonkarakteristiek;

3. Bij nieuwbouw dient de individuele expressie per
perceel voorop te staan; Het bestaande (historisch
gegroeide) beeld met individuele panden is maatgevend
voor de nieuwe ontwikkelingen;

4. De bebouwing dient zich te oriënteren op de openbare
ruimte;

5. Toekomstige bebouwing dient zich te richten naar de
rooilijnen van de huidige bebouwing; (Kleinschalige)
verspringingen van de voorgevel en goothoogte van de
bebouwing onderling is gewenst, binnen de uitersten
van de bestaande belendende percelen;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Bebouwing dient zich te voegen naar het huidige
karakter. Karakteristiek voor woonhuizen is 1 à 2
bouwlagen al dan niet met kap, appartementen
complexen 3 bouwlagen, al dan niet met kap;

b. Het onderscheid tussen hoofd- en bijgebouwen
moet worden gehandhaafd en is bepalend voor
nieuwe ontwikkelingen; Uitbreidingen aan de voor-
en zijkant van het hoofdgebouw dienen
ondergeschikt te zijn aan de hoofdmassa en in
moaatvoering, architectuur en detaillering aan te
sluiten op de vormgeving van gevel- en dakvlak van
de hoofdbebouwing

2. Dak
a. dakvorm moet de individuele expressie van het

pand benadrukken.
b. In de omvang moet een eventuele dakkapel

voldoen aan de sneltoetsscriteria, in de vorm en

Detaillering, kleur en materiaal
1. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle

historische bebouwing;
2. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle

historische bebouwing;
3. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle

historische bebouwing;

materialisering mag deze afwijken mits aansluiting
wordt gezocht bij de architectuur van de
hoofdmassa;

3. De individualiteit van de panden is het uitgangspunt voor
de architectuur; Bij het toepassen van reclame-uitingen
dienen deze een ondergeschikt onderdeel van de gevel
te zijn;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Materiaal- en kleurgebruik zijn bij voorkeur

traditioneel; Helle en felle kleuren zijn niet
toegestaan;

b. Daken zijn bedekt met keramische pannen of riet;
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Gebiedsbeschrijving H2 Loveren
Historisch dorpse bebouwingslinten

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Dit gebied kan het best worden omschreven als een

historisch gehucht van agrarische bebouwing rond een
langgerekte groene brink. Gebouwd rondom de groene
brink staan een aantal oude boerderijen, grote schuren
en woonhuizen.
De plek ademt de sfeer uit van het oorspronkelijke oude
agrarische dorp. Er hangt een openluchtmuseumachtige
sfeer.

2. De functie van dit gebied kan worden omschreven als
woonhuizen gecombineerd met aan de weg liggende
schuren  in traditionele architectuur.

3. De eenheid van deze historische plek komt vooral voort uit
de aanwezigheid van de boerenbedrijven en woonhuizen.
Het totale deelgebied vormt de architectonische eenheid.

4. Dit gebiedsdeel is gelegen aan de rand van de plaats
Baarle-Nassau. Er is een eenheid van bebouwing aan
een sterk divers lint. De oriëntatie van de woningen en
schuren is gericht op de brink, met de voordeur van de
woning richting brink.

5. De woningen hebben een beperkte voortuin en geen of
groene erfscheiding. Er is een lichte variatie in de
rooilijn.

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing bestaat uit traditioneel grondgebonde
woningen en schuren. De bebouwing bestaat uit 1 à
2 lagen met kap. De schuren hebben grotere volumes
en zijn 1 laag met kap. Sommige schuren zijn
getransformeerd tot woning.

b. Geen losse bijgebouwen en aan- en uitbouwen aan
het hoofdvolume van de traditionele bebouwing die
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

2. Dak
a. Het beeld wordt voornamelijk bepaald door de kappen

van de woningen/schuren. Kappen zijn zadeldak, al
dan niet met wolfseind.

b. Geen dakkapellen, aan het hoofdvolume van de
traditionele bebouwing. Bij de meest recente woning

is een dakkapel ingebouwd in het rieten dak. Wel
komen er in de daken van de oude boerderijwoningen
dakramen voor.

3. Gevelindeling verschilt per pand. De schuren hebben
geen of enkele kleine ramen. De aanwezige bebouwing
heeft hoge schuurdeuren en luiken. De woningen
hebben kleine of grote ramen verschillend per woning
van grootte en vorm.

4. Materiaal en kleurgebruik
a. Bij de bebouwing is gebruik gemaakt van donkere of

rode baksteen.
b. Voor de daken zijn overwegend rode dakpannen

gebruikt.

Detaillering, kleur en materiaal
1. Traditionele agrarische bebouwing met  traditionele

agrarische detaillering.
2. Toevoegingen bestaan voornamelijk uit  houten luiken

voor de ramen en houten planken als extra
gevelbekleding

3. Er zijn traditionele kleuren gebruikt in de toevoegingen;
standgroen, blauw, rood.

Welstandsniveau
Bijzonder welstandsniveau (niveau 1).
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Welstandscriteria H2
Historisch dorpse bebouwingslinten

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient zich te voegen naar het

bestaande agrarisch historische karakter van het
gebied. De structuur van de langgerekte groene brink
dient gehandhaafd te blijven;

2. Behoud van de samenhang van wonen en beperkte
agrarische bedrijvigheid;

3. De samenhang van de stedenbouwkundige opzet,
architectuur en inrichting van de openbare ruimte
dient gehandhaafd te blijven;

4. De oriëntatie van de woningen en schuren dient
gericht te zijn op de brink;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de bestaande rooilijn met een eventuele lichte variatie
in de rooilijn;  (Kleinschalige) verspringingen van de
voorgevel en goothoogte van de bebouwing onderling
is gewenst, binnen de uitersten van de bestaande
belendende percelen;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De nieuwbouw dient grondgebonden te zijn.
Woonhuizen en eventuele schuren dienen
gebouwd te worden volgens de maat en schaal
van de aanwezige woonhuizen en schuren;

b. Aan- en bijgebouwen mogen niet voor of naast de
huidige bebouwing gesitueerd te worden;

2. Dak
a. Uitgaande van de aanwezige bebouwing dienen

de woonhuizen te zijn gebouwd met zadeldak al
dan niet met wolfseind en de schuren met
zadeldak, al dan niet met wolfseind;

b. Geen dakkapellen aan het hoofdvolume aan de
straatzijde, tenzij het een dakkapel betreft die
zich voegt naar de traditionele architectuur van
de boerderij bijv. Dakkapel ingebouwd in rieten
dak. Schuren mogen slechts van dakramen te
worden voorzien en niet van dakkapellen (aan de
openbare zijde);

a. Toepassing van traditionele materialen en kleuren,
donkere of rode baksteen; Helle en felle kleuren
zijn niet toegestaan;

b. Voor de daken overwegend rode dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Detaillering dient uitgevoerd te worden volgens de

traditionele agrarische bebouwing, met traditionele
agrarische detaillering, bijvoorbeeld aftimmering van de
goten, roedeverdeling in de ramen, grote houten
schuurdeuren, een trasraam

2. Materiaalgebruik volgens de huidige detaillering;
3. Kleurgebruik volgens de huidige traditionele agrarische

kleuren; Helle en felle kleuren zijn niet toegestaan;

3. Er dient ingespeeld te worden op de traditionele
gevelindeling van boerderijen en schuren. Schuren
hebben kleine ramen en grote schuurdeuren;

4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa
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Gebiedsbeschrijving H4
Gemengde bebouwing

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Het tijdsbeeld van de aanwezige bebouwing bestaat uit

traditionele woonhuizen, boerderettes, bungalows en
moderne arbeiderswoningen. De linten kunnen worden
omschreven als de verbinding  met  het buitengebied. Her
en der zijn de historische elementen zichtbaar; boerderij/
schuur, fabriek, kapel, woonhuis. De structuur is duidelijk
een gegroeid lint dat zich verdicht naar het centrum toe.
De linten zijn vrij stevig met weinig begeleiding van
bomen. De atmosfeer kan worden omschreven als
overlopend van agrarisch karakter aan de rand van de
bebouwing tot stenig richting centrum. Door de grote
afwisseling van de soorten bebouwing heeft het een
dynamisch karakter;

2. De functie langs de linten is voornamelijk woningbouw
maar bedrijvigheid, kantoren en winkels komen overal
aan de linten voor. Dichter naar het centrum toe wordt
de woningbouw sterk afgewisseld met bedrijvigheid;

3. Er is grote diversiteit aan vormen, typen van gebouwen
en functies. De architectonische eenheid is het perceel.
De gemiddelde perceelsbreedte varieert van 6 tot 12
meter. Naar het buitengebied toe langzaam bredere
percelen. Naar het buitengebied toe komen meer groene
gaten tussen de bebouwing voor;

4. De linten zijn lange stroken bebouwing die ontstaan in
het centrum en uitlopen tot buiten de bebouwde kom.
Oriëntatie van de bebouwing is gericht op de straat;

5. De woningen komen richting centrum dichter op de
straat te staan en dichter naast elkaar, aaneengesloten.
De meeste woningen zijn straat georiënteerd. Verder van
het centrum verwijdert hebben de meeste woningen een
voortuin al dan niet groot en ruim opgezet en varieert de
ligging van 1 meter tot 10 meter van de weg. Naar het
centrum toe verdwijnen de voortuinen en liggen de
woningen veelal direct aan de stoep/straat;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De aanwezige bebouwing bestaat voornamelijk uit
laagbouw, behalve richting centrum waar incidenteel

appartementencomplexen voorkomen. De
bebouwing is veelal niet hoger dan 2 à 3 bouwlagen,
tenzij het een nieuw appartementencomplex
betaamt. Woonhuizen veelal 1 a 2 bouwlagen al dan
niet met kap;

b. Aan- en uitbouw is aanwezig in alle soorten en
maten. Belangrijk is de individuele uitstraling per
woning per perceel;

2. Dak
a. De bebouwing langs het lint bestaat voornamelijk uit

woonhuizen of bedrijven waarvan de daken variëren
van een plat dak tot een puntdak ;

b. Dakopbouw en dakkapellen zijn aanwezig in alle
soorten en maten.;

3. Aan de linten komen alle soorten gevelindelingen voor.;
4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa

a. De gevels van de bebouwing aan de linten bestaan
uit alle soorten kleuren baksteen en andere soorten
gevelbekleding, variërend van hout tot glas;

b. De daken van de bebouwing bestaan voornamelijk
uit dakpannen, Antraciet, oranje of bruin;

Detailaspecten: Materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering varieert. Bij de historische

panden is de mate van detaillering hoger dan bij de
recent gebouwde bebouwing;

2. Er is een grote verscheidenheid aan materiaalgebruik
aan de linten. Er is veel reclame aanwezig, vooral
richting centrum, in alle soorten en maten.

3. Er is een bont palet aan kleur en materiaalgebruik.

Welstandsniveau
Soepel Welstandsniveau (niveau 3).
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Welstandscriteria H4
Gemengde bebouwing

Bebouwing en omgeving
1. Bebouwing dient te passen binnen het dynamische

karakter van de linten. Monumenten en overige
waardevolle bebouwing dient gehandhaafd te blijven.
De individuele uitstraling van het hoofdgebouw met
bijbehorende aan- en bijgebouwen dient gehandhaafd
te blijven;

2. Grote diversiteit van functies langs de linten is
mogelijk, zolang deze ondergeschikt blijft aan de
algemene woonkarakteristiek;

3. Bij nieuwbouw dient de individuele expressie per
perceel voorop te staan. Uitgaande van een
gemiddelde perceelbreedte van 6 –12 meter, levert dit
een divers en gevarieerd beeld op.

4. De bebouwing dient zich te oriënteren op de linten;
5. Er dient ingespeeld te worden op de overgang van

agrarisch gebied naar stedelijk gebied. Dit betekend
verder van het centrum af, grotere voortuinen en
dichter naar het centrum toe, de rooilijn dicht op de
weg;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Karakteristiek voor woonhuizen is 1 à 2
bouwlagen met kap;

b. Het onderscheid tussen hoofd- en bijgebouwen
moet worden gehandhaafd en is bepalend voor
nieuwe ontwikkelingen;;

2. Dak
a. In de omvang dient het dak te voldoen aan de

sneltoetsscriteria, in de vorm mag het afwijken;
b. In de omvang moet een eventuele dakkapel

voldoen aan de sneltoetsscriteria, in de vorm en
materialisering mag deze afwijken mits
aansluiting wordt gezocht bij de architectuur van
de hoofdmassa;

3. De individualiteit van de panden is het uitgangspunt
voor de architectuur;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa

a. Materiaal- en kleurgebruik zijn bij voorkeur
traditioneel; Helle en felle kleuren zijn incidenteel
toegestaan;

b. Vrij, behalve bij monumenten en overige
waardevolle historische bebouwing;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle

historische bebouwing;
2. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle

historische bebouwing;
3. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle

historische bebouwing;
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Gebiedsbeschrijving W4
Woonwijken in traditionele blokverkaveling

Hoofdaspecten: relatie met omgeving
1. De wijk betreft een uitbreidingsgebied ten noorden van

het centrum van Baarle-Nassau. De hoofdstructuur
bestaat uit een recht stratenpatroon, waar planmatig
woonblokken ontwikkeld zijn. De voortuin van de
woningen is als ruim te beschouwen, 3 tot 7 meter. De
erfafscheiding zijn veelal groen vormgegeven. Onderdeel
van de hoofdopzet zijn enkele groene pleinen die op
strategische plaatsen gelegen zijn. De gehele wijk heeft
een groene uitstraling door de ruime voortuinen en de
bomenrijen aan de doorgaande wegen;

2. De functie in dit gebied is woningbouw;
3. Binnen de wijk is er een differentiatie ten aanzien van

de type woningen. In het zuiden komen vaker
rijwoningen voor met vier tot zes woningen. In het
noorden zijn meer twee-onder-éénkap woningen
gelegen. Deze twee-onder-éénkapwoningen zijn qua
architectonische uitstraling vergelijkbaar met de
rijwoningen;

4. De orientatie van de woningen is gericht op de
openbare ruimte;

5. Het parkeren gebeurt grotendeels op eigen terrein of
op centrale plaatsen, zoals in parkeerboxen en langs de
weg. De rijwoningen zijn allen gelegen in een strakke
rooilijn, in tegenstelling tot de twee-onder-
éénkapwoningen die tussen de eenheden een licht
verspringende rooilijn kennen;

Deelaspecten: massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De woningen zijn uitgevoerd in twee lagen met een
kap;

b. De bijgebouwen komen voor op de hoek van de rij
of aan weerzijden van de twee-onder-
éénkapwoning. Het betreft hier hoofdzakelijk
garages die op ongeveer drie meter terugliggen ten
opzichte van het hoofdgebouw. De garages hebben
allen een plat dak. Incidenteel zijn de bijgebouwen
in gebruik als extra kamer. Bijgebouwen zijn niet
hoger dan 1 bouwlaag;

2. Dak
a. De woningen zij uigevoerd met een zadeldak,

parallel aan de straat;
b. De woningen zijn niet uitgebreid met erkers aan de

voorzijde of dakkapellen aan de voorzijden;
3. Soms zijn er kleinere verschillen tussen de woningen

zichtbaar bij de entrée van de woning. Met name zijn
hier verschillen zichtbaar door het gebruik van houten
luifels boven de voordeur. De entrees zijn in de gevel
geïntegreerd;

4. Materiaal en kleurgebruik hoodmassa
a. Overwegend is gebruik gemaakt van traditionele

materialen zoals baksteen en een keramische pan.
De kleur bevindt zich binnen het spectrum geel tot
zacht oranje. In de voorgevels zijn grote glaspartijen
aanwezig;

b. De dakpan is overwegend in donkergrijs uitgevoerd;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering is vrij laag;
2. Soms is gebruik gemaakt van glazen bouwstenen die ter

detaillering verwerkt zijn in de gevel;
3. Het kleurgebruik van de toevoegingen is uitgevoerd in

verschillende kleuren;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria W4
Woonwijken in traditionele blokverkaveling

Bebouwing en omgeving
1. Behoud van karakter, functie en eenheid van

bebouwing wordt nagestreefd. De huidige mate van
open en geslotenheid is bepalend bij nieuwe
ontwikkelingen;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing dient in te spelen op de
menging van verschillende soorten woningen en
rijtjesbebouwing in het desbetreffende gebied en
tevens te voldoen aan de architectonische uitstraling
van de huidige bebouwing;

4. Woningen dienen zich te oriënteren op de openbare
ruimte;

5. De bestaande rooilijn is maatgevend. De bebouwing
dient een voortuin te hebben;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Vernieuwing dient een minimale omvang van een
twee onder-één-kap of een rij van vier tot zes
aaneengesloten eenheden te zijn. Woningen
dienen uitgevoerd te worden in twee bouwlagen;
Op bijzondere plekken, op hoeken van de straat
of de hoek van het bouwblok is een bijzondere
kapvorm op gevelopbouw voorstelbaar.

b. De bijgebouwen liggen op een minimale afstand
van 3 meter tot de voorgevel zijn

       terughoudend van karakter en dienen niet hoger
te zijn dan 1 bouwlaag met plat dak. Als
bijgebouwen zijn toegestaan een garage of een
extra kamer op een hoek van een
stedenbouwkundige eenheid. Aan- en uitbouwen
aan de voorzijde zijn niet toegestaan, een
uitzondering hierop wordt gevormd de luifel
boven de entrée. Deze dient ingetogen te zijn en
qua materiaal in aansluiting op de hoofdmassa;

2. Dak

a. Bebouwing dient zich aan te passen aan de
bestaande kapvorm; zadeldaken, met de nok
parallel aan de weg;

b. Het aanbrengen van dakvensters en dakkapellen
 is toegestaan, mits deze voldoen aan de
sneltoetscriteria.

3. Bij de gevelindeling van de rijtjesbebouwing is
 uniformiteit gewenst in het bouwblok;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De nieuwbouw dient in gele of zacht oranje

tinten baksteen opgericht te worden
b. Het dak dient een zadeldak te zijn in de

langsrichting van de weg en uitgevoerd in
donkergrijze keramische pan;

Detaillering, kleur en materiaal
1. De detaillering dient in overeenstemming te zijn met

de huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik van de toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. De toegevoegde kleuren (bijvoorbeeld kozijnen en

voordeur) mag in verschillende kleuren uitgevoerd
worden;
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Gebiedsbeschrijving W4
Woonwijken in traditionele blokverkaveling

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Een uitbreidingswijk  vlakbij het centrum. Veel

rijtjeswoningen en aan de rand van de wijk enkele vrije
kavels. Vooral in de straten met rijtjeswoningen zonder
voortuin, maakt het geheel een gesloten en stenige
indruk. De vrije kavels hebben vaak een ruime voortuin.
De straten met voornamelijk rijtjeswoningen hebben
weing / geen voortuin;

2. De functie van dit gebied kan worden omschreven als
wonen;

3. Er is een grote menging van verschillende soorten
bebouwing, rijtjes met vrije kavelbebouwing.
Rijtjesbebouwing kan verschillen per straat en zelfs per 4
woningen. De vrije kavelbebouwing bestaat uit individuele
architectuur. Er is geen sprake van een architectonische
eenheid tussen de bebouwing in het deelgebied;

4. De oriëntatie van de bebouwing is gericht op de straat;
5. De rooilijn verschilt per woning of per straat (deel). Vrije

verkaveling ligt vaak ver van de weg, terwijl sommige
rijtjesbebouwing rechtstreeks gesitueerd is op de stoep;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Grondgebonden woningen van 1 à 2 bouwlagen met
kap of plat dak;

b. Aangezien de wijk vooral bestaat uit rijtjeswoningen
zijn eventuele aan- bijgebouwen vanaf de straat niet
zichtbaar. Zichtbare aan-of bijgebouwen bestaan
voornamelijk uit garages of caports wel of niet met
kap;

2. Dak
a. In deze wijk komen tevens woningen met een plat

dak voor. Overwegend vindt men hier traditionele
zadeldaken met wisselende dakhelling. Daken
afwisselend haaks en parallel op de straat;

b. Er zijn weinig tot geen dakkapellen of dakopbouwen
aanwezig;

3. De gevelindeling bij de rijtjeswoningen is zeer strak. De
vrije kavelwoningen hebben een zelf bepaalde
gevelindeling;

4. Materiaal- en kleurgebruik

a. Bebouwing bestaat overwegend uit verschillende
soorten en kleuren baksteen variërend van wit tot
donkerbruin, met bij sommige bebouwing houten
gevelbekleding;

b. Dakbekleding bestaat uit antraciet, oranje of bruine
dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Veelheid aan verschillende details aanwezig, zoals

garages en ramen in alle soorten, maten en vormen;
2. Toevoegingen bestaan uit roedes op de ramen, ijzeren

versiering ingebouwd in de voordeuren, raamuitbouwen,
houten gevelbekleding en gekleurde zonneluifels;

3. Het kleurgebruik van de toevoegingen is zeer variërend,
maar voornamelijk in de basiskleuren wit, bruin of beige;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria W4
Woonwijken in traditionele blokverkaveling

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient te voldoen aan de

karakteristiek, structuur en atmosfeer van het
betreffende deelgebied en het afwisselende ritme van
vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap of rijtjes
woningen;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing dient in te spelen op de
menging van verschillende soorten woningen,
vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap en
rijtjesbebouwing in het desbetreffende gebied;

4. Orientatie van de toekomstige bebouwing dient gericht
te zijn op de straat;

5. Er dient ingespeeld te worden op de bestaande
rooijlijnen van het desbetreffende gebied, welke
varieert per straat(deel) of per woning;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
karakter van 1 a 2 bouwlagen met kap;

b. Aan- en bijgebouwen bij de rijtjeshuizen of
individuele woningen dienen te voldoen aan de
architectonische expressie van de aangrenzende
bebouwing en altijd ondergeschikt zijn aan de
hoofdmassa, plaatsing achter de voorgevel/rooilijn;

2. Dak
a. Bebouwing dient zich aan te passen aan de

bestaande kapvorm, welke verschilt van plat dak of
zadeldak  bij rijtjeswoningen. Dakvorm bij
Individuele woningbouw is vrij;

b. Maat en positionering van de dakopbouw of
dakkapel dienen te voldoen aan de
snelltoetscriteria. Bij de individuele woningbouw is
de vorm vrij. De dakkapel bij rijtjesbebouwing dient
gelijkvormig te zijn aan eerder geplaatste
dakkapellen op het betreffende dakvlak van het
bouwblok;

3. Bij de gevelindeling van de rijtjesbebouwing is
uniformiteit gewenst. De gevelindeling van de vrije
kavelwiningen is vrij;

4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa
a. Gevelmateriaal bestaande uit verschillende kleuren

baksteen al dan niet met houten gevelbekleding. Bij
rijtjesbebouwing kleur baksteen in overeen
stemming met de huidige bebouwing. Bij vrije
kavelwoningen is de kleur en materiaal vrij;

b. Voor puntdaken dakpannen in antraciet, oranje of
bruin. Bij rijtjesbebouwing kleur van de dakpannen
in overeenstemming met aangrenzende woningen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Detaillering bij vrije kavelwoningen is vrij. Detaillering

bij rijtjesbebouwing dient in overeenstemming te zijn
met de huidige bebouwing;

2. Materiaal gebruik van toevoegingenis vrij;
3. Kleurgebruik toevoegingen is vrij;
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Gebiedsbeschrijving W6
Forumbeweging

Hoofdaspecten: relatie met omgeving
1. De wijk betreft een uitbreiding  in een hofjesstructuur. De

woongebieden zijn planmatig ontwikkeld in traditionele
woningbouw. De hoofdopzet zijn gekronkelde straten
waaraan enkele groene pleinen gelegen zijn. De buurt is
over het algemeen erg in zich zelf gekeerd. De
verkeersstructuur is niet gericht op autoverkeer, maar op
de voetganger en het spelende kind. De woningen keren
zich af van de belangrijkste doorgaande straten. Bij de
interne organisatie van de woning is de woonkamer
gekoppeld aan de achtertuin. Bij de geschakelde
woningen, waarbij aan de zij-en voorkant bijgebouwen zijn
gerealiseerd, ontstaat een klein binnenplein tussen de
woningen en het openbaar terrein. De scheiding tussen
het openbaar gebied en het priveterrein is daardoor niet
helder;

2. De functie in deze wijk kan worden omschreven als
woningbouw;

3. Er is een duidelijke architectonische eenheid aanwezig
per bouwblok;

4. De orientatie van de woningen is gericht op de openbare
ruimte;

5. De bijgebouwen worden veelal voor de woning
gesitueerd. Garages, bergingen, entrees zijn als kleine
losse massa’s aan de hoofdmassa geschakeld. In de
wijk zijn voornamelijk rijen van ongeveer vier eenheden
gelegen. De rooilijn verspringt sterk binnen het bouwblok
Daarnaast komen geschakelde woningen voor;

Deelaspecten: massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De woningen bestaan uit rijwoningen met
samengestelde volumes. Het gehele gebied is
uitgevoerd in twee bouwlagen met kap.

b. Opvallend is dat de bijgebouwen ook voorzien zijn
van een kap, of dat de kap van de hoofdmassa
doorloopt. De bijgebouwen nemen de lijn van het
hoofddakvlak op. Het bijgebouw is veelal gebouwd
voor de rooilijn van de hoofdmassa, waardoor deze
bijgebouwen (garages, berging en entrée) dominant

zijn in de beleving. Wel bestaat soms de indruk dat
het een gesloten gevel betreft. In de zuid-oosthoek
van dit deelgebied zijn de bijgebouwen uitgevoerd
met platte daken.;

2. Dak
a. De dakvlakken zijn dominant en lopen door in de

verschillende bijgebouwen die aan de voorzijde van de
woningen veelal aanwezig zijn. De zadeldaken lopen
parallel aan de straat;

b. De dakkapellen aanwezig in het gebied zijn
oorspronkelijk in de bouw opgenomen.

3. De gevelindeling is gelijk per bouwblok;
4. Materiaal- en kleurgebruik

a. De woningen zijn hoofdzakelijk uitgevoerd in oranje
baksteen;

b. De daken zijn overwegend uitgevoerd in
donkergrijze dakpannen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Lichte mate van detaillering;
2. Enkele gebouwen zijn voorzien van boeiborden of

houten detailleringen;
3. Over het algemeen wordt gebruik gemaakt van

terughoudende kleuren;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria W6
Forumbeweging

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
huidige architectonische bebouwing. De bestaande
groene pleintjes, de gekronkelde straten met
omliggende bebouwing dienen in vorm en functie
behouden te blijven;

4. De bebouwing moet gericht zijn op de openbare
ruimte;

5. De bestaande rooilijn is maatgevend;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouweenheden van 2 tot 6 eenheden,
uitgevoerd als grondgebonden woningen voorzien
van 2 lagen met een zadeldak;

b. De voorkeur van de samengestelde volumes
waarbij de hoofdmassa met aan- en bijgebouwen
één architectonische eenheid vormen;

2. Dak
a. De bebouwing dient te worden uitgevoerd met

een zadeldak. De dakvlakken dienen door te
lopen in de verschillende bijgebouwen die aan de
voorzijde van de woningen veelal aanwezig zijn.
Zadeldaken dienen parallel te lopen aan de straat;

b. De bijgebouwen dienen voorzien te zijn van een
kap in het zelfde materiaal als het hoofdgebouw;
Maat en positionering van de dakopbouw of
dakkapel dienen te voldoen aan de
snelltoetscriteria. De dakkapel bij rijtjesbebouwing
dient gelijkvormig te zijn aan eerder geplaatste
dakkapellen op het betreffende dakvlak van het
bouwblok;

3. Bij de gevelindeling van de bouwblokken is
uniformiteit gewenst.

4. Materiaal- en kleurgebruik

a. De keuze voor de kleur baksteen wordt beperkt
tussen licht rood en oranjetinten;

b. De daken dienen uitgevoerd te worden in
donkergrijze dakpannen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Detaillering dient in overeenstemming te zijn met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik van de toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3.   Kleurgebruik toevoegingen volgens de huidige

terughoudende kleuren;
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Gebiedsbeschrijving W8
Thematische uitbreidingswijken

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Een uitbreidingswijk van de jaren 80 tot nu met een

duidelijke hoofdstraat met daaraan een lusachtige
structuur van zijstraten. De onderlinge afstand van de
individuele woonhuizen is vrij klein, de kavels zijn te vol
wat een gesloten en stenige indruk maakt. Er zijn
voornamelijk gemetselde erfafscheidingen die het stenige
karakter versterken;

2. Het is een uitbreidingswijk met woningen die zich nu nog
aan de rand van de kern Baarle-Nassau bevindt;

3. Er is een grote menging van verschillende soorten
bebouwing, namelijk rijtjes met vrije kavelbebouwing en
koop, huur of particuliere bouw. Enerzijds is er een
projectmatige ontwikkeling van  woningen, anderzijds
individuele architectuur van woonhuizen. Rond het
centrale plein is een bijzondere samenhang van
hoogwaardige architectuur;

4. De oriëntatie van de woningen is straatgericht;
5. Woningen beschikken allemaal over een beperkte

voortuin, klein of groter afhankelijk  van de grootte van de
woning. Bebouwing bevindt zich minimaal 3 meter van de
weg. Er is ene strakke rooilijn met lichte verspringing;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Grondgebonden woningen van 1 à 2 bouwlagen met
kap;

b. Er is een grote diversiteit aan aan- en bijgebouwen.
Variërend van garages, tuinhuisjes, carports,
aanbouwen aan de woningen. Aan- en bijbouwen
veelal niet hoger dan 1 bouwlaag, wel of niet met een
klein dak;

2. Dak
a. In de vrije sector kunnen woningen met een plat dak

voorkomen. Overwegend vindt men hier traditionele
zadeldaken met wisselende dakhelling. Daken
afwisselend haaks en parallel op de straat;

b. Er is een grote diversiteit aan dakkapellen;

3. De gevelindeling bij de rijtjeswoningen is zeer strak en
overal gelijk. De vrije kavelwoningen hebben een zelf
bepaalde gevelindeling;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Bebouwing bestaat overwegend uit baksteen

variërend van oranje tot lichte kleuren;
b. Dakbekleding bestaat uit antraciet, oranje of bruine

dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Veelheid aan traditioneel ogende details aanwezig, zoals

luiken, garages en ramen. De luiken aangebracht op de
gevel kunnen veelal niet dicht en zijn slechts aangebracht
als sierdetail. Het komt veel voor dat er 3 luiken voor 2
ramen zijn;

2. Voornamelijk bestaan de toevoegingen uit houten of
plastic luiken bij de ramen, of roedes op de ramen. Bij
enkele rijtjeswoningen is er als toevoeging een soort van
geel poortje geplaatst bestaande uit palen voor de
voordeur. Tevens hebben een aantal woningen ook
gekleurde zonneschermen/luifels voor de ramen;

3. Het kleurgebruik van de toevoegingen is zeer variërend
in alle kleuren;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria W8
Thematische uitbreidingswijken

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
menging van rijtjes met de individuele kavels. De
bestaande groene pleintjes met omliggende
bebouwing dienen in vorm en functie behouden te
blijven;

4. Woningen zijn ontworpen parallel aan de straat en
dienen zich te oriënteren op de straat;

5. Woningen dienen te worden ontworpen met een
beperkte voortuin (max. 5 m) en zoveel mogelijk in
een strakke rooilijn;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
karakter van 1 à 2 bouwlagen met kap;

b. De aan- en bijgebouwen bij de rijtjeshuizen en
individuele huizen moeten passen bij de
architectonische expressie van het project en
altijd ondergeschikt zijn aan de hoofdmassa.
Streven naar een eenheid van het project:
volgende aanbouwen dienen aan te sluiten op de
eerste. Aan- en bijgebouwen mogen uitgevoerd
worden met kap;

2. Dak
a. De  projectmatige bebouwing dient te worden

uitgevoerd met zadeldaken. Bij de individuele
bebouwing is de dakvorm vrij;

b. Maat en positionering van de dakopbouw of
dakkapel dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria. Bij de individuele woningbouw is
de vorm en materialisering vrij. De dakkapel bij
rijtjeswoningen dient gelijkvormig te zijn aan
eerder geplaatste dakkapellen op het betreffende
dakvlak van het bouwblok;

3. Bij rijbebouwing is uniformiteit  in gevelopbouw
gewenst;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Bij rijtjeswoningen baksteen in lichte tinten. Bij

vrijstaande woningen is de keuze vrij;
b. De dakpannen bij rijtjeswoningen dienen gelijk te

zijn aan de originele dakpannenkleur van de rij.
Bij vrijstaande woonhuizen is de keuze vrij;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Het toepassen van luiken, roedeverdeling van ramen,

dakgoten en traditionele dakvormen van het woonhuis
dient conform authentieke functie, vorm en materiaal
te worden gedetailleerd;

2. Materiaal gebruik van de toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;

3.   Kleurgebruik toevoegingen volgens de huidige
terughoudende kleuren;
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Gebiedsbeschrijving W9
Individuele woningbouw

Hoofdaspecten: relatie met omgeving
1. Aan de randen van het noordelijke uitbreidingsgebied

van Baarle-Nassau komen vrijstaande woningen voor, in
vele soorten en maten. De meeste vrijstaande woningen
in dit gebied hebben een traditionele verschijningsvorm.
Af en toe is er een woning die hiervan afwijkt in vorm
en beeld, door kleur, materiaal, dakhelling, maatvoering,
etc. Deze afwijkingen passen veelal in het gevarieerde
beeld van de vrijstaande woningen. Belangrijk is de
individuele uitstraling van de woning;

2. De functie kan worden omschreven als woningbouw;
3. De individuele woonhuizen zijn te beschouwen als

afzonderlijke objecten met een grote variatie in vormen,
maten en bouwstijlen. Dit leidt tot een diversiteit aan
hoofdvormen, gevelindeling, kapvormen, gevarieerde
vensters, gootlijsten, schoorstenen e.d;

4. De woningen zijn voorzien van een (ruime) voortuin.
Daarbij zijn de woningen georiënteerd op straat en de
erfscheidingen aan de voorzijde vaak voorzien van een
haag. Soms is aan de zijkant sprake van een haag. De
groene erfafscheidingen dragen in hoge mate bij aan
een vriendelijk, landelijk en ruim opgezet straatbeeld;

5. De rooilijn verschilt per woning;

Deelaspecten: massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Voor vrijstaande woningen varieert de goothoogte
tussen de 3.00 tot 8,00 meter. Dat betekent dat het
aantal bouwlagen één of twee is;

b. Aan- en bijgebouwen komen zowel vrijstaand als
aansluitend op het hoofdgebouw voor. Daarbij kan
het voorkomen dat de verschijningsvorm van
hoofdgebouw en een aan- of bijgebouw in
overeenstemming of juist afwijkend zijn;

2. Dak
a.  De woningen zijn veelal voorzien van een kap:

zadeldak, lessenaarsdak, wolfseind, stolpdak,
samengesteld etc.

b. Dakopbouwen en dakkapellen komen sporadisch
voor in het gebied;

3. De gevelindeling verschilt per woning;
4. Materiaal- en kleurgebruik

a. Het kleur- en materiaalgebruik is voor de vrijstaande
woningen over het algemeen traditioneel:
gevelstenen in aardetinten soms zandsteen
gekleurd;

b. Dakpannen overwegend in rode en donkergrijze
kleur;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Er is een hoge mate van detaillering aanwezig. De

toegepaste detaillering past ook bij de architectuur van
de individuele woning;

2. Verschillende soorten materialen voor de toevoegingen
bij de woningen. Materialen passen die bij de
architectuur van de individuele woning;

3. Toevoegingen voornamelijk in traditionele kleuren, zoals
bijvoorbeeld wit, beige, blauw;

Welstandsniveau
Voor de individuele woningen geldt een soepel
welstandsniveau (niveau 3). Het welstandstoezicht is voor
deze bebouwing gericht op de individuele uitstraling van de
bebouwing. Daarbij geldt dat alle wijzigingen en
toevoegingen moeten passen bij de architectuur
(verschijningsvorm) van de betreffende individuele woning.
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Welstandscriteria W9
Individuele woningbouw

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient te voldoen aan de

karakteristiek, structuur en atmosfeer van het
betreffende deelgebied. De individuele uitstraling van
de woning is belangrijk;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. Voorop staat de individuele uitstraling van een
hoofdgebouw met bijhorende aan- en bijgebouwen;

4. De woning dient georiënteerd te zijn op de openbare
weg. De oriëntatie van de woning is vrij indien de
woning vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. Bij
vervangende nieuwbouw moeten de positie en
oriëntatie aansluiten op het karakter en beeld van de
openbare ruimte;

5. De rooilijn is vrij te bepalen. Extra aandacht is
gewenst voor een verzorgde (en groene) vormgeving
van de erfafscheidingen;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De vrijstaande woning is een individuele
bouwkundige eenheid en staat op zichzelf.
Hoekwoningen en bebouwing op bijzondere
plekken dienen als zodanig vorm te worden
gegeven;

b. Eenheid in vorm dient daarom gezocht te worden
per woning, dit geldt voor de hoofdmassa en de
aan- en bijgebouwen. Aanbouwen aan de
voorzijde zoals portalen en erkers zijn toegestaan,
mits passend binnen het vigerende
bestemmingsplan;

2. Dak
a. In de omvang moet het voldoen aan de

sneltoetsscriteria, inde vorm mag de hoofdmassa
afwijken;

b. Aan de voor en zijkant van de gebouwen zijn
bouwkundige wijzigingen en toevoegingen

toegestaan die aansluiten bij de architectuur van
het desbetreffende gebouw, zoals dakkapellen,
dakramen, dakopbouwen; In de omvang moeten
dakkapellen voldoen aan de sneltoetsscriteria, in
de vorm en materialisering  mag deze afwijken;

3. De gevelindeling is  vrij;
4. Materiaal- en kleurgebruik

a. De individualiteit van de woning is maatgevend.
Eenheid in materiaal per pand is vereist. Waar
woningen met de zijgevel grenzen aan de
openbare ruimte en deze zichtbaar zijn vanaf de
openbare ruimte dienen deze te worden
behandeld als voorgevels;

b. Eenheid in detaillering en kleur per pand is
vereist;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Vrij, maar eenheid in detaillering per pand is vereist;
2. Vrij;
3. Vrij;
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Gebiedsbeschrijving W12-A
Bijzondere woningtypologieën

Hoofdaspecten: relatie met omgeving
1. Het betreft hier een kleinschalige planmatig ontwikkeld

woongebied met acht woningen. Het geheel vormt een
duidelijk eenheid binnen de woongebieden van Baarle-
Nassau en verschilt aanzienlijk ten opzichte van de
strakke rechtlijnigheid van de omliggende woonblokken.
De woningen zijn onderling geschakeld door de garages,
die in sommige gevallen omgezet zijn tot praktijkruimte
of extra kamer. De voortuin is onder een hoek tot de
straat gelegen en er zijn groen erfafscheidingen
aanwezig;

2. De functie kan worden omschreven als woningen;
3. Er is bijzondere aandacht uitgegaan naar de

architectonische kwaliteit en de uitstraling van de
woningen. De woonbuurt straalt een hoge mate van
kwaliteit uit;

4. De oriëntatie van de woning ligt onder een hoek tot de
straat;

5. De woningen zijn op een verspringende rooilijn, schuin
op het kavel  geplaatst;

Deelaspecten: massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De woningen bestaan uit één bouwlaag met kap die
ondanks de onderlinge schakeling overkomen als
vrijstaande woningen;

b. Garages zijn in sommige gevallen omgezet zijn tot
praktijkruimte of extra kamer en zijn voorzien van
een plat dak en boeibord;

2. Dak
a. Alle woningen hebben een gekanteld zadeldak die

eveneens voorzien is van een boeibord;
b. Op de steile kant van het zadeldak is een kleine

dakkapel aanwezig. De andere kant van het dakvlak
loopt door tot aan de garage;

3. De voorgevel is voor de helft voorzien van grote
glaspartijen die op de eerste verdieping gescheiden
worden door een houten verbindingsplaat.  De entree
van de woning is gelegen aan de zijkant. De voorgevel
heeft mede hierdoor een rustige en sobere uitstraling.

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De woningen zijn uitgevoerd in gele baksteen en

hout;
b. Op het dak komen verschillende materialen voor,

veelal donkergrijs van kleur;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Er is een normale mate van detaillering;
2. Materiaalgebruik toevoegingen in de vorm van houten

gevelpanelen;
3. De voorgevel van de woningen is onderling op kleine

details verschillend. Zo wordt gebruik gemaakt van
verschillend kleuren kozijnen en inzetstukken.

Welstandsniveau
Bijzonder welstandsniveau (niveau 1).
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Welstandscriteria W12-A
Bijzondere woningtypologieën

Bebouwing en omgeving
1. Behoud van karakter, functie en eenheid van

bebouwing wordt nagestreefd;
2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen

naar de reeds bestaande woonkarakteristiek;
3. Huidige mate van open en geslotenheid is bepalend

bij nieuwe ontwikkelingen;
4. De bebouwing moet gericht zijn op de openbare

ruimte;
5. De bestaande rooilijn is maatgevend en de

bebouwing dient een voortuin te hebben;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
karakter van de huidige bebouwing. Voor de
uitbouwen van de hoofdmassa aan de voorzijde
is de rooilijn van de voorliggende woning
bepalend. Er mag niet gelijk of over deze rooilijn
gebouwd worden;

b. Veranderingen in de bijgebouwen qua functie is
toegestaan. Het ophogen van de bijgebouwen is
eveneens toegestaan tot een maximum van twee
lagen met plat dak;

2. Dak
a. Het dak dient een zadeldak te zijn in dezelfde

opzet (a-symmetrisch) als de reeds bestaande
dakvorm;

b. Het plaatsen van een dakvenster is toegestaan
en het plaatsen van een extra dakkapel is
toegestaan mits deze van gelijke omvang is met
de reeds bestaande dakkapel;

3. De entrée van de woning dient via de zijgevel plaats
te vinden; Uniformiteit in gevelbeeld is gewenst;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Eventuele nieuwbouw dient in gele tinten

baksteen opricht te worden;
b. De kleur van de dakbedekking dient donkergrijs

of donkerrood te zijn;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Detaillering dient in overeenstemming te zijn met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik van de toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. De kleine onderlinge verschillen in kleur tussen de

woningen dient behouden te blijven (rood, groen, wit
etc);
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Gebiedsbeschrijving W12 -B
Bijzondere woningtyplogieën

Hoofdaspecten: relatie met omgeving
1. Een eiland van bijzondere tweelingwoning in het

noordwesten van de uitbreiding van Baarle-Nassau. De
woningen zijn twee aan twee ontworpen met een
tussenliggende garage. Enkele woningen zijn voorzien
van rolluiken die de gevel een harde en gesloten
uitstraling geven. Alle woningen zijn voorzien van een
balkon die opgespannen is tussen de autonome
wanden;

2. De functie kan worden omschreven als woningbouw;
3. Er is een duidelijke architectonische eenheid aanwezig

tussen de woningen;
4. De woningen zijn georiënteerd op de openbare ruimte;
5. Het gehele ensemble heeft een strakke rooilijn, parallel

aan de straat;

Deelaspecten: massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Er is sprake van gekantelde woningen van 2
bouwlagen waarbij de gesloten zijgevels het beeld
bepalen. De zijgevels zijn autonome wanden die
door de voorgevelrooilijn prikken. Daarmee worden
deze wanden een hoofdstructuurelement. De
tussenwand vormt de scheiding tussen de beide
woningen;

b. Aan- of bijgebouwen enkel aanwezig in de vorm van
garages of carports;

2. Dak
a. De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een

lessenaarsdak;
b. Geen dakopbouwen of dakkapellen aanwezig;

3. De entree van de woningen is gelegen aan de zijkant.
Aangezien de voordeur teruggelegen is, ontstaat een
klein portaal. Het geheel heeft een sobere en gesloten
uitstraling, ondanks de verschillende details die
aanwezig zijn;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. De woningen zijn opgetrokken uit een gele

baksteen;

b. Op de daken ligt een donker gekleurde
dakbedekking;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Er is een verscheidenheid aan detaillering aanwezig in

het gebied;
2. Er zijn verschillende toevoegingen in hout, zoals de

railing en de spijlen van de balkons en de boeiboorden
op de kop van de woning en de garage.

3. Elke woning heeft een eigen uitstraling door het gebruik
van kleur. Overwegend komen ingetogen kleuren voor.

Welstandsniveau
Bijzonder welstandsniveau (niveau 1).
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Welstandscriteria W12-B
Bijzondere woningtyplogieën

Bebouwing en omgeving
1. Behoud van karakter, functie en eenheid van

bebouwing wordt nagestreefd;
2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen

naar de reeds bestaande woonkarakteristiek;
3. Huidige mate van open en geslotenheid is bepalend

bij nieuwe ontwikkelingen. Rekening houden met de
bestaande architectuur en de hoofdmassa opbouw;

4. De bebouwing moet gericht zijn op de openbare
ruimte.

5. De bestaande rooilijn is maatgevend.

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich in hoogte te voegen
naar het karakter van de huidige bebouwing (2
bouwlagen);

b. Het ophogen van de bijgebouwen is toegestaan
tot een maximum van twee lagen met plat dak of
met een hellingshoek conform de hoofdmassa.
Uitbouwen aan de voorzijde zijn niet toegestaan;

2. Dak
a. Het dak dient een lessenaarsdak te zijn in

dezelfde opzet als de reeds bestaande dakvorm;
b. Het aanbrengen van dakvensters is toegestaan.

Dakkapellen zijn onder de huidige
omstandigheden niet toegestaan;

3. De entree van de woning dient via de zijgevel plaats
te vinden; De open gevel, opgespannen tussen twee
uitstekende gemetselde muren is zeer
karakteristiek. De voorgevel dient voor 70% uit glas
te bestaan.

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De nieuwbouw dient in gele tinten baksteen

opricht te worden;
b. De kleur van de dakbedekking is vrij te kiezen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Detaillering dient in overeenstemming te zijn met de

huidige bebouwing; Houten aftimmering van de nok.
Houten balustrades etc.

2. De nieuwbouw dient opricht te worden met houten
detailleringen;

3. De kleine onderlinge verschillen in kleur tussen de
woningen dient behouden te blijven (rood, groen, wit
etc);
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Gebiedsbeschrijving W12-C
Bijzondere woningtyplogieën

Hoofdaspecten: relatie met omgeving
1. Het betreft hier de woningen aan de Oranjelaan en de

achterliggende woningen aan de Hulstakker. De
woningen aan de Hulstakker zijn nog in de
oorspronkelijke architectonische staat aanwezig. Op de
achterzijde van de oorspronkelijke woning is een
dakterras aangelegd;

2. De functie in dit gebied is woningbouw;
3. De aan de Hulstakker gelegen woningen zijn gesloten

van karakter, hebben een gesloten zijgevel. Er is een
duidelijke architectonische eenheid te herkennen in het
gebied;

4. Het deelgebied kan getypeerd worden als een eiland
van geschakelde woningen die in een hoek van 45
graden tot de straat staan;

5. Woningen hebben een ruime voortuin en zijn gelegen
aan een strakke rooilijn met lichte verspringing in de
vorm van bijvoorbeeld carports voor de garages;

Deelaspecten: massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Oorspronkelijk zijn de woningen uitgevoerd in twee
lagen met een plat dak of met een karakteristiek
opbouw in de derde laag;

b. De woningen worden geschakeld door garages in
één bouwlaag met een plat dak. Diverse garages
zijn naar de voorzijde uitgebreid en met pergola’s
en luifels verfraaid;

2. Dak
a. Woningen zijn oorspronkelijk uitgevoerd met een

plat dak of met een karakteristieke opbouw ;
b. Meer dan helft van de woningen aan de Oranjelaan

zijn recentelijk vernieuwd en voorzien van een
opbouw, namelijk een verdieping met een
lessenaarsdak. Deze opbouw is uitgevoerd in
baksteen en hout;

3. De woningen hebben een overwegend gesloten en wat
sober karakter;

4. Materiaal- en kleurgebruik

a. Woningen zijn voorzien van rode baksteen
gecombineerd met grijze betondelen. De aan de
Hulstakker gelegen geschakelde woningen zijn
opgetrokken in een grijze betonsteen;

b. Daken zijn overwegend plat, of lessenaarsdak met
donker grijze dakbedekking;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Lichte mate van detaillering;
2. De woningen aan de Hulstakker hebben nog het

oorspronkelijke materiaal op de gevel aanwezig. Het
betreft hier betonsteen. Gevelbeplating op de woningen
in  hout. De opbouwen zijn uitgevoerd in baksteen en
hout.;

3. De kozijnen en het raamwerk zijn geschilderd in een
opvallende blauw-witte combinatie. De Oranjelaan heeft
een minder eenzijdige uitstraling door het gebruik van
diverse kleuren op het houtwerk;

Welstandsniveau
Bijzonder welstandsniveau (niveau 1).
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Welstandscriteria W12-C
Bijzondere woningtyplogieën

Bebouwing en omgeving
1. Behoud van karakter, functie en eenheid van

bebouwing wordt nagestreefd. De vernieuwing geeft
een impuls aan de gewenste kwaliteitsslag in de
omgeving;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen
naar de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. Rekening houden met de bestaande architectuur en
de hoofdmassa opbouw;

4. De bebouwing moet gericht zijn op de openbare
ruimte;

5. De bestaande rooilijn is maatgevend. De woningen
dienen voorzien te blijven van zeer ruime voortuin;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
karakter van de huidige bebouwing;

b. Het ophogen van de bijgebouwen is toegestaan
tot een maximum van twee lagen met plat dak.
Uitbouwen aan de voorzijde zijn met een serre of
een erker is toegestaan mits plat afgedekt. Het
uitbouwen richting de openbare ruimte van de
garage is toegestaan;

2. Dak
a. Het dak dient een lessenaarsdak te zijn of plat

dak, in dezelfde opzet als de reeds bestaande
dakvorm;

b. Dakopbouwen en dakkapellen zijn toegestaan,
mits in overeenstemming met de huidige
bebouwing;

3. De toegepaste opbouw en vernieuwing van gevel kan
als referentiekader gebruikt worden voor
vernieuwingsprojecten, bijvoorbeeld aan de
Hulstakker. Hierdoor ontstaat meer samenhang in de
beide straten. De entree van de woning dient via de
voorgevel plaats te vinden;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De nieuwbouw dient in grijze, rode of gele tinten

baksteen opricht te worden;
b. De kleur van de dakbedekking is vrij te kiezen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Detaillering dient in overeenstemming te zijn met de

huidige bebouwing;
2. Voor de opbouw en het aanbrengen van

detailleringen dient gebruik gemaakt te worden van
hout;

3. De keuze van kleurgebruik voor de toevoegingen is
vrij te kiezen;



44

Gebiedsbeschrijving B2
Bedrijventerrein

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Een duidelijk uitbreidingsgebied  tot nu met een duidelijke

hoofdstraat met daaraan een bedrijventerrein aan de
oostzijde van de kern;

2. De opzet van dit gebied is een bedrijventerrein met
mogelijkheid tot enkele woningen, wel of niet verbonden
aan de nabij gelegen bedrijven;

3. Het is een ruim opgezet planmatig ontwikkeld gebied
waarbij met name de noordzijde dicht bebouwd is. Het
zuidelijk deel kent meer open ruimtes die naar gelang de
vraag in de loop van de tijd zullen worden ingevuld. Er
zijn nog veel open plekken in het gebied waar de
komende jaren meer bedrijven gevestigd zullen worden;

4. De atmosfeer van het gebied kan steenachtig worden
genoemd. De bedrijven zijn veelal grote loodsen of
gebouwen met aan de voorzijde een ingang of kantoor
met parkeerplekken;

5. Van een architectonische eenheid kan eigenlijk niet
worden gesproken. De gebouwen zijn veelal een
bouwwerk op zich zonder enige relatie met de
omliggende bebouwing. Het komt voor dat 2 bedrijven
naast elkaar gebruik hebben gemaakt van dezelfde soort
bouwstenen. Dit schept in het straatbeeld een soort van
verband. Maar meestal is er bij de bouw van de
afzonderlijke bedrijven geen rekening gehouden met de
omliggende architectuur;

6. Het bedrijvengebied is gelegen tussen 2 linten aan de
rand van de bebouwde kom. De oriëntatie van de
bebouwing is op de straat gericht;

7. Het terrein van de bedrijven is direct gelegen aan de
weg. De bedrijven staan veelal verder van de weg af, op
zijn minst 5 meter. Loodsen liggen terugliggend ten
opzichte van de woonhuizen. De woonhuizen hebben
meestal een voortuin of versteende parkeerplek voor het
huis. De bedrijven en woningen oriënteren zich op de
straat Veel bedrijven hebben aan de voorzijde een
parkeerplaats of aangelegd stuk verharding of tuin.

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoogten van de hallen is beperkt en bijna overal
hetzelfde, namelijk ongeveer 9 meter.

b. De kantoren of ingangen bij de grote hallen zijn vaak
anders van vorm met andere materialen. En
variëren van 1 laag tot 2 lagen.

2. Dak
a. De hallen en loodsen gelegen op het

bedrijventerrein hebben allemaal een plat dak.
b. De grote hallen en loodsen hebben geen

dakkapellen of andere vormen van dakopbouw.
Slechts de woningen die bij de bedrijven zijn
gelegen hebben een kap. Kleine bedrijven niet
hoger dan 1 bouwlaag hebben nog wel eens een
puntdak of zadeldak.

3. De bedrijven variëren sterk in omvang, vorm, kleur en
uitstraling. Er komen zowel open als gesloten gevels
voor. De recente bedrijven vertonen meer samenhang
tussen hal/kantoor en woning.

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Er komen zowel open als gesloten gevels voor. Open

gevels veelal bij etalages van autoverkopers of
winkels. De loodsen en hallen bestaan voornamelijk
uit gevelbeplating in een lichte of donkergrijze kleur.
De kantoren/bedrijven gelegen nabij of aan de
hallen kunnen bestaan uit gevelbeplating, maar
hebben voornamelijk een bakstenen gevel. De
bakstenen gebruikt voor de bedrijven variëren van
heel licht (wit) tot donker (bruin).

b. De daken van de bedrijven (loodsen) zijn
voornamelijk plat. De dakpannen gebruikt voor de
woningen en bedrijven bestaande uit 1 bouwlaag zijn
oranje of grijs .

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering kan worden omschreven als

laag. Er is weinig detaillering aangebracht bij de
bedrijven. En bij de loodsen en hallen is er géén
detaillering.

2. De toevoegingen bestaan voornamelijk uit dunne stalen
of betonnen kolommen bij overkappingen of
sierkolommen aan de gevel vastgemaakt. Tevens is er
detaillering in de vorm van gekleurde banden
gevelbekleding op de loodsen of bedrijven/kantoren.

3. Het kleurgebruik varieert van rode kolommen tot gele
gevelbekleding en blauwe kozijnen.
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Welstandsniveau
Soepel welstandsniveau (niveau 3).

Welstandscriteria B2
Bedrijventerrein

Bebouwing en omgeving
1. Het gebouw dient zich te voegen naar de beschreven

karakteristiek van het deelgebied waartoe zij behoort.
De nieuwbouw dient in overeenstemming te zijn met
de stedenbouwkundige uitgangspunten zoals deze
voor het bedrijventerrein zijn vastgelegd in
bestemmingsplan. Het gebouw dient in te spelen op
de bestaande steenachtige bedrijfsatmosfeer;

2. Het gebied dient de identiteit van bedrijventerrein te
behouden, wonen (woonhuizen) is niet meer
toegestaan in de toekomstige bebouwing;

3. Het afstemmen van bebouwing met de omliggende
bebouwing in vorm, materiaal en kleurgebruik is niet
noodzakelijk. Een heldere zelfexpressie van
bebouwing staat voorop;

4. De bebouwing dient zich representatief naar de
straatzijde te uiten en kantoren dienen zich zo
mogelijk aand e voorzijde te bevinden;

5. De bedrijvigheid dient op enige afstand, minimaal 5
meter (nakijken bestemmingsplan), van de weg
gesitueerd te zijn om het open karakter te handhaven;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte
a. De hoogte van de hallen beperken tot de maximale

hoogte in het bestemmingsplan. Kantoren zijn in
massa en hoogte ondergeschikt aan de hallen;

b. Aan- en bijgebouwen dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria;

2. Dak
a. Het dak van de hal overwegend plat. Bij woonhuis

/ kantoor / kleine bedrijven  zijn diverse
kapvormen toegestaan;

b. De dakopbouwen, dakkapellen en dergelijke
dienen te voldoen aan de sneltoetscriteria.
Dakkapellen en dakopbouwen met afwijkende

vorm zijn mogelijk indien in overeenstemming met
het architectonische beeld;

3. Het afstemmen van de gevelindeling met de omliggende
bebouwing is niet noodzakelijk. Een heldere
zelfexpressie van de bebouwing staat voorop; Het
kantoorgedeelte of de showroom dient een open
karakter te hebben

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Streven naar afstemming van kleur en

materiaalgebruik tussen de verschillende
gebouwdelen; hal en kantoor / woonhuis;

b. Vrij;

Detaillering, kleur en materiaal
1. vrij;
2. vrij;
3. vrij.
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Gebiedbeschrijving G1 Baarle Nassau
Parken, groengebieden en sportcomplexen

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Aan de rand van Baarle-Nassau bevindt zich een groot

groengebied met als functie park, wandelgebied en
eventueel sportvoorzieningen. Kenmerkend is de open
groene ruimte en de grote hoeveelheid groen in de
vorm van bomen en struiken. Er is geen bebouwing
aanwezig of er is functionele bebouwing. Dat wil
zeggen bebouwing die aansluit bij de functie van het
gebied;

2. De functie kan worden omschreven als openbaar groen
gebied;

3. Van architectonische eenheid met de omgeving is geen
sprake;

4. Eventuele bebouwing staat volledig op zichzelf en is
gericht op de openbare ruimte;

5. Er is geen specifieke rooilijn aanwezig;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De aanwezige bebouwing is functioneel: eenvoudig
van vorm en uitstraling.

b. n.v.t.;
2. Dak

a. Bebouwing is laag en sober en ligt verscholen in
het groengebied;

b. n.v.t.;
3. De representativiteit hangt veelal samen met de functie

wat zich toont in de vormgeving en gevelindeling;
4. Materiaal- en kleurgebruik

a. Sober en ingetogen en ondergeschikt maar
passend binnen de groene omgeving;

b. Sober en ingetogen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering is laag;
2. Het materiaalgebruik is functioneel en passend bij de

functie en landschappelijke setting;
3. Het kleurgebruik is sober en ingetogen;

Welstandsniveau
Soepel welstandsniveau (niveau 3).
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Welstandscriteria G1 Baarle-Nassau
Parken, groengebieden en sportcomplexen

Bebouwing en omgeving
1. Waardevolle kenmerken van het deelgebied, zoals

omschreven in de gebiedsbeschrijving, dienen
gehandhaafd te blijven. (Vervangende) nieuwbouw
dient aan te sluiten op het karakter van het betreffende
gebied en het groene en openbare karakter van het
gebied dient behouden te blijven;

2. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de
functionele karakteristiek;

3. Eventuele bestaande bebouwing heeft een
architectonische zelfexpressie die gehandhaafd dient
te blijven;

4. Oriëntatie gelijk aan de huidige bebouwing en gericht
op de groene openbare ruimte;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de landschappelijke structuur en bestaande rooilijn.
daarbij dient gebruik gemaakt te worden van
zichtrelaties en landschappelijke verbijzonderingen;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Bebouwing dient niet hoger te zijn dan een
bouwlaag;

b. Aan- bijgebouwen niet hoger dan één laag en
ondergeschikt te zijn aan de hoofdbebouwing;

2. Dak
a. Het dak van eventuele nieuwbouw dient zich aan te

passen aan de huidige bebouwing (zadeldak, plat
dak);

b. n.v.t.
3. De gevels dienen de functie en het (representatieve)

karakter van een gebouw te ondersteunen;
4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa

a. De gevel dient sober en ingetogen te zijn, passend
binnen de omgeving;

b. Materiaal en kleurgebruik van het dak in
overeenstemming met de huidige bebouwing en
omgeving;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met

de huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met

huidige kleurgebruik;
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Gebiedsbeschrijving T2
Winkelcentrum

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Het betreft een winkelcomplex  van Baarle-Nassau. Het

oorspronkelijke schoolgebouw uit de jaren zestig is in
een aantal fases vanaf de jaren 70 ontwikkeld tot een
complex  van winkelpanden. Dit winkelcentrum beslaat
het halve blok en is duidelijk planmatig opgezet als
groot complex met op de begane grond bedrijvigheid
(winkels) met daarboven appartementen. Aan de
achterzijde bevinden zich de opslagruimten voor de
winkels. De atmosfeer doet duidelijk stenig aan
aangezien het hele straatbeeld een stenen wand is met
af en toe verspringingen in diepte en hoogte;

2. Op de begane grond bevinden zich de winkels, namelijk
een supermarkt, een lunchroom en een viswinkel.
Daarboven op de eerste en tweede verdieping bevinden
zich woningen;

3. Tevens kan dit complex gezien worden als een
architectonisch geheel;

4. Winkels zijn straat georiënteerd en balkons
bovenwoningen zijn eveneens straat georiënteerd;

5. Direct gelegen aan het trottoir;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoogte aan de pleinkant is 2 verdiepingen met
kap en aan de zijkant 3 verdiepingen met kap;

b. De bijgebouwen aan de achterzijde, de
opslagplaatsen hebben een hoogte van ongeveer 1
à 1 ½ verdieping met een plat dak;

2. Dak
a. Het complex heeft een zadeldak. Opvallend is dat

het dak van de voorzijde hetzelfde georiënteerd is
als het dak van de appartementen aan de zijkant;

b. Alleen de viswinkel op de hoek heeft aan de zijkant
een dakkapel, verder komen er in het hele complex
geen dakkapellen voor;;

3. Het complex bestaat uit een strakke gevelindeling. Af en
toe verspringt de gevel een paar centimeter. De gevel
kan worden omschreven als een stenen wand met veel
openingen in de vorm van ramen en balkons;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Het gehele complex is opgebouwd uit een lichte

baksteen;
b. Het dak bestaat uit oranje dakpannen. Behalve de

daken van de opslagruimten, die zijn plat;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een vrij lage vorm van detaillering.
2. Zonneluifels bij de winkels en de woningen, balkonnetjes

met glazen hek.
3. De luifels op de  begane grond zijn groen met wit, maar

de woningen hebben daarentegen oranje luifels. Verder
zijn de kozijnen en balkons wit van kleur.

Welstandsniveau
Regulier welstandniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria T2
Winkelcentrum

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient zich te voegen naar het huidige

karakter van het winkelcentrum en dient in te spelen
op de bestaande steenachtige sfeer van het
winkelcentrum met de woningen. Eventuele nieuwbouw
dient in overeenstemming te zijn met de
randvoorwaarden zoals deze voor het winkelcentrum
zijn vastgelegd in het bestemmingsplan;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de huidige functionele karakteristiek. Combinatie van
bedrijvigheid en woningen is wenselijk zolang het
gebied de identiteit van winkelgebied blijft behouden;

3. De samenhang van de stedenbouwkundige opzet,
architectuur en inrichting van de openbare ruimte
dient gehandhaafd te blijven;

4. De bedrijvigheid, de winkels, dienen direct gesitueerd
te zijn aan de straat/trottoir. Oriëntatie op de straatzijde
is van belang;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de bestaande rooilijn;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De hoogte van de bebouwing mag variëren van 2
tot 3 lagen met kap.

b. Bijgebouwen in de vorm van opslag voor winkels
dienen zich achter winkels te bevinden met een
maximale hoogte van 1 à 1 ½ bouwlaag met plat
dak of kleine kap.

2. Dak
a. Toekomstige bebouwing dient zich aan te passen

aan de bestaande kapvorm.
b. Maat en positionering van de dakopbouw of

dakkapel dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria.

3. Het afstemmen van de gevelindeling met de bestaande
bebouwing is noodzakelijk, uniformiteit is gewenst. Bij
het toepassen van reclame-uitingen dienen deze een
ondergeschikt onderdeel van de gevel te zijn;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Toepassing van baksteen in lichte tinten.

b. De dakpannen dienen gelijk te zijn aan de originele
dakpannenkleur welke momenteel oranje is.

Detaillering, kleur en materiaal
1. Normale mate van detaillering voor toekomstige

bebouwing.
2. Variatie van materiaal is toegestaan zolang het in

overeenstemming is met het huidige materiaalgebruik
bij de winkels en de woningen.

3. Het kleurgebruik dient zich te voegen naar het
kleurgebruik van de toevoegingen in de huidige
bebouwing;
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Gebiedsbeschrijving T3
Instituten: bejaardentehuis

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Verschillende soorten bebouwing variërend van jaren 70

tot jaren 90. Het is een ensemble van bebouwing in het
groen, opgebouwd in 3 verschillende delen. Een iets
ouder complex en een vrij nieuw complex. Er hangt een
dynamische sfeer door de verschillende soorten
bebouwing in verschillende lagen en het toepassen van
veel groen;

2. De functie kan worden omschreven als wonen;
3. Er is geen duidelijke architectonische eenheid tussen de

verschillende complexen. Het laagbouwgedeelte is wel in
dezelfde stijl en waarschijnlijk zelfde tijdsperiode
gebouwd als het meest hoge complex;

4. Oriëntatie op de weg. Hoofdingangen zijn straat
georiënteerd en representatief;

5. Ligging van de weg af. Bebouwing en trottoir worden
gescheiden door groen in de vorm van voortuintjes, lage
beplanting of parkeerplekken;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoofdmassa verschilt van 1 laag met kap tot 3
lagen met plat dak, tot 4 lagen met kap;

b. Enkel aan- en bijgebouwen in de vorm van de
ingangen bij het bejaardentehuis en niet hoger dan 1
à 1 ½ bouwlaag.

2. Dak
a. Variërend per complex van plat tot zadeldak;
b. Er zijn geen dakkapellen of dakopbouwen aanwezig.

3. De gevelindeling in alle complexen in een vast stramien,
zowel ramen als balkons.

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De laagbouw woningen van een laag met kap zijn

opgebouwd uit donkere, bruine, balsteen. Het jaren
70 complex tot en met 4 bouwlagen met kap bestaat
eveneens uit donkere, bruine, baksteen. Het meest
recente complex is opgebouwd uit een lichte crème
kleurige baksteen met een rode baksteen voor de
niet bewoonde gedeelten zoals de begane grond

verdieping waar opslag achter gevestigd is, en de
wand aan het gebouw waar de naam van het
complex op aangegeven is.

b. Het meest recente complex van de lichte baksteen
heeft een plat dak. De andere complexen hebben
donkere grijs / bruine dakpannen.

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een hoge mate van detaillering in de vorm van balkons,

kolommen verschillende soorten gevelmateriaal en het
verspringen van de gevel.

2. Bij de huidige bebouwing is gebruik gemaakt van glazen
balkon afrastering, uit te draaien zonneschermen,
gekleurde gevelbeplating en betonnen kolommen.

3. De zonneschermen in het oude complex zijn oranje en
de gevelbeplating, gebruikt als randen voor dak en
balkons, is hier groen. Bij de laagbouw woningen is de
gevelbeplating wit. Het meest recente lichte complex
heeft gele of hele lichte zonwering, Blauwe kolommen en
blauwe gevelbekleding en kozijnen.

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria T3
Instituten: bejaardentehuis

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
menging van de verschillende soorten bebouwing in
een ensemble in het groen;

4. De bebouwing dient straat georiënteerd te zijn, met
name de hoofdingangen;

5. Toekomstige bebouwing dient zich te richten naar de
rooilijnen van de huidige bebouwing;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar de
huidige karakteristiek en mag dus variëren  van 1
bouwlaag tot 4 bouwlagen;

b. Aan- en bijgebouwen dienen niet hoger te zijn
dan 1 bouwlaag, eventueel met kap;

2. Dak
a. Zowel plat als met kap is toegestaan;
b. Dakopbouwen of dakkapellen dienen te voldoen

aan de sneltoetscriteria;
3. Het afstemmen van de gevelindeling met de

omliggende bebouwing is niet noodzakelijk. Een
heldere zelfexpressie is gewenst;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Aangezien de naast elkaar liggende

bejaardencomplexen momenteel verschillen wat
kleur baksteen betreft, zijn verschillende kleuren
baksteen toegestaan;

b. Voor de daken overwegend donkere (bruin /
grijs) dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Een reguliere mate van detaillering voor toekomstige

bebouwing;

2. Het materiaalgebruik van de toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;

3. Het kleurgebruik van de toevoegingen is vrij;
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Gebiedsbeschrijving T3
Instituten: Senioren woningen

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Deze ouderenwoningen liggen ingesloten tussen de

gewone  woningbouw. De bebouwing bestaat uit blokken
bestaande uit meerde lagen met daarbij bebouwing
bestaande uit één laag. Deze woningen zijn per  twee
aan elkaar geschakeld. Er hangt een dynamische sfeer
door  de verschillende soorten bebouwing in verschillende
lagen en het  toepassen van veel groen;

2. De functie kan worden omschreven als wonen;
3. Er is geen duidelijke architectonische eenheid tussen de

verschillende complexen;
4. Oriëntatie op de openbare ruimte:
5. Ligging van de weg af. Bebouwing en trottoir worden

gescheiden door groen in de vorm van voortuintjes, lage
beplanting. In het midden gebied zijn de woningen
gelegen aand eopenbare ruimte, aan het groen;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoofdmassa verschilt van één laag met  kap tot
meerdere  lagen met plat dak;

b. Enkel aan- en bijgebouwen  niet hoger dan één
bouwlaag.

2. Dak
a. Variërend per complex van plat tot zadeldak;
b. Er zijn geen dakkapellen of dakopbouwen aanwezig.

3. De gevelindeling in alle complexen in een vast stramien,
zowel ramen als balkons.

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De bebouwing is uitgevoerd in lichte baksteen;
b. De bebouwing bestaande uit meerder lagen complex

heeft een plat dak. De andere bebouwing heeft
donkere grijs / bruine dakpannen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een lage mate van detaillering;
2. n.v.t.
3. n.v.t.

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).



53

Welstandscriteria T3
Instituten: Senioren woningen

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
menging van de verschillende soorten bebouwing in
een ensemble in het groen;

4. De bebouwing dient  georiënteerd te zijn op de
openbare ruimte, met name de hoofdingangen;

5. Toekomstige bebouwing dient zich te richten naar de
rooilijnen van de huidige bebouwing;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar de
huidige karakteristiek en mag dus variëren van 1
bouwlaag tot 2 bouwlagen;

b. Aan- en bijgebouwen dienen niet hoger te zijn dan
1 bouwlaag, eventueel met kap;

2. Dak
a. Zadeldaken zijn toegestaan;
b. Dakopbouwen of dakkapellen dienen te voldoen

aan de sneltoetscriteria;
3. Het afstemmen van de gevelindeling met de

omliggende bebouwing is niet noodzakelijk. De
samenhang in architectonische expressie van de
verschillende seniorenwoningen is evident. Behoud
van deze samenhang staat voorop.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Voor de gevels  een lichte kleur baksteen,

overkomstig met de huidige bebouwing;
b. Voor de daken overwegend donkere (bruin / grijs)

dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Een reguliere mate van detaillering voor toekomstige

bebouwing;
2. Het materiaalgebruik van de toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. Het kleurgebruik van de toevoegingen is vrij;



54

Gebiedbeschrijving T3
Instituten, Thermen

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Een vrij recent complex, jaren 90, gelegen aan de rand

van Baarle-Nassau. Een groot complex met een Thermen
functie en een sporthotel. Het is een planmatig opgezet
geheel gelegen in een groene omgeving. Het gehele
complex heeft een  ‘Tiroler’ sfeer, temeer door de lage
kappen en de houten gevelbekleding en balkons.

2. De functie kan worden omschreven als sport-recreatie;
3. Er is geen duidelijke architectonische eenheid tussen dit

complex en de bebouwde woonomgeving, behalve dan
dat bouw rond dezelfde jaren heeft plaatsgevonden.

4. Oriëntatie op de weg. Hoofdingang is straat
georiënteerd;

5. Ligging van de weg af. Bebouwing en trottoir worden
gescheiden door groen en parkeerplekken;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoofdmassa verschilt van één laag met plat dak of
kap, tot 2 of 3 lagen met kap;

b. Er zijn geen aan- of bijgebouwen recentelijk
toegevoegd die niet bij de oorspronkelijke bouw
hoorden en zichtbaar zijn vanaf de weg.

2. Dak
a. Variërend zowel plat als met kap, maar overwegend

zadeldak met lichte helling;
b. Er zijn geen dakkapellen of dakopbouwen aanwezig

in de huidige bebouwing, welke zichtbaar zijn vanaf
het openbaar gebied;

3. De gevelindeling bestaat voornamelijk uit veel ramen,
vooral op de eerste verdieping bij het hotel gedeelte. Het
laagbouw deel van één verdieping heeft een afwijkende
gevelindeling en de plaatsing van de ramen hangt af van
de achterliggende functie, tevens bevindt zich hier de
ingang tot de thermen;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Opgebouwd uit een lichte kleur baksteen met houten

gevelbekleding op de eerste verdieping onder de
dakrand. Verder gevelbekleding als rand bij de
kappen en plat dak;

b. Een oranje/rood gekleurde dakpan op de  kappen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een lage mate van detaillering in de vorm van balkons,

verschillende soorten gevelmateriaal en het verspringen
van de kappen;

2. Gekleurde gevelplaten aan de dakranden, houten
gevelbekleding onder de kap en houten balkons;

3. Hout in donkerbruine kleur en gevelbekleding in licht
bruine, gelige tinten;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria T3
Instituten

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande karakteristiek van sport en
recreatie;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
menging van de verschillende soorten bebouwing en
dient in overeenstemming te zijn met de
uitgangspunten voor dit gebied, vastgelegd in het
bestemmingsplan.

4. De bebouwing dient straat georiënteerd te zijn, met
name de hoofdingangen.

5. Toekomstige bebouwing dient zich te richten naar de
rooilijnen van de huidige bebouwing.

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
huidige karakter en mag dus verschillen van 1
bouwlaag tot 3 bouwlagen.

b. Aan- en bijgebouwen dienen niet hoger te zijn dan
1 bouwlaag, eventueel met kap.

2. Dak
a. Zowel plat als met kap is toegestaan.
b. Dakopbouwen of dakkapellen dienen te voldoen

aan de sneltoetscriteria.
3. Het afstemmen van de gevelindeling met de

omliggende bebouwing is niet noodzakelijk. Een
heldere zelfexpressie is gewenst.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Afstemming van zowel kleur als materiaal met de

huidige bebouwing.
b. Voor de daken oranje/rode dakpannen.

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing;

2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;

3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met
huidige kleurgebruik.
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Gebiedsbeschrijving T4
Op zichzelf staande bebouwing: gemeentehuis

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Een historiserend U-vormig complex gelegen in hartje

centrum en ingesloten door 3 wegen. Van oorsprong is
het een L-vormig gebouw waar later een extra vleugel is
aangebouwd. Behalve het gemeentehuis is er geen
verdere bebouwing in dit blok. Achter het gemeentehuis
bevindt zich een deel tijdelijke huisvesting behorende tot
het gemeentehuis en de verdere indeling van het blok
bestaat uit een ingericht park aan de achterzijde van het
gemeentehuis. De atmosfeer is zowel stenig als
parkachtig. Het gemeentehuis is een groot stenen
complex, maar door het grote aantal bomen, bloemen en
ander groen voor en rondom het gemeentehuis en het
parkje achter het gemeentehuis  heeft het geheel toch
een groen karakter.

2. De functie van het gemeentehuis kan worden omschreven
als bedrijvigheid.

3. Aangezien het hele blok gericht is op de functie van
gemeentehuis kan worden gezegd dat het hier om een
architectonische eenheid gaat.

4. Oriëntatie gericht op de straatzijde.
5. Het gemeentehuis grenst aan de voorzijde direct aan een

pleintje wat vooral in de zomer dienst doet als stalling
voor fietsen en brommers. De zijkanten van het
gemeentehuis grenzen vrijwel direct aan het trottoir en
aan de achterzijde is het park. De ingang van het
gemeentehuis is gelegen aan de binnenplaats.

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoogte van het historische deel aan de voorkant,
pleinzijde, is 2 verdiepingen met kap. Tevens is er
nog een klokkentoren die tot een hoogte van
ongeveer 10 meter komt. Het deel aan de zijkant
heeft een hoogte van 2 verdiepingen met kap.

b. De bijbouw (tijdelijke huisvestingsblokken) aan de
achterzijde is slechts één laag.

2. Dak
a. Het historische deel heeft aan de zijkanten een

trapgevel in combinatie met een zadeldak. Het

nieuwe gedeelte heeft een zadeldak. De bijgebouwen
aan de achterzijde hebben een plat dak.

b. Behalve de klokkentoren aan de voorzijde van het
historische deel zijn er geen  dakopbouwen of
dakkapellen en dergelijke aanwezig. Het nieuwe deel
van het gemeentehuis heeft dakramen in de kap.

3. Zowel nieuwbouwdeel als bijgebouwen hebben een
strakke gevelindeling van ramen. Het oude deel is een
historisch pand en de indeling van de gevel verspringt
wat hoogte en raamvorm betreft. Tevens is er aan de
voorzijde een trap aan de buitengevel, wat vroeger
waarschijnlijk de ingang was.

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Het gehele complex is opgebouwd uit baksteen,

behalve de bijgebouwen (tijdelijke huisvesting) die
lichte gevelbeplating hebben. De baksteen van het
historische deel is bruin en iets donkerder dan het
nieuwbouw deel. Verder heeft het historische deel
aan de trapzijde een soort van souterrain die in de
gevel wordt aangegeven door lichtgrijze natuursteen.

b. Het dak van het historische deel en nieuwbouwdeel
bestaan uit donkere (bruine) dakpannen.

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Het historische deel heeft een hoge vorm van detailleren

aan de voorzijde. Detaillering in de ramen in de vorm van
roedes en luiken. Boven de deur aan de voorzijde is een
gemeentewapen aangebracht in de gevel. Een vrij lage
vorm van detaillering in het nieuwbouwdeel.

2. Zowel nieuwbouwdeel als bijgebouwen hebben grijze
zonwering aan de buitenzijde. Het historische deel heeft
houten luiken aan de buitenzijde en veel ramen met glas
welke worden ingedeeld in kleine hokjes door
raamroedes.

3. De luifels hebben een donkere groene kleur. De kozijnen
aan de voorzijde zijn wit. De zonweringen in het nieuwe
deel en de bijgebouwen zijn grijs.

Welstandsniveau
Bijzonder  welstandsniveau (niveau 1).
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Welstandscriteria T4
Op zichzelf staande bebouwing: gemeentehuis

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te worden ontwikkeld met respect

naar het huidige historische karakter van het
gemeentehuis en te voldoen aan de karakteristiek en
zowel steenachtige als lichtelijk parkachtige sfeer van
de huidige locatie;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande functionele karakteristiek;

3. Architectuur en inrichting van de ruimte dient
gehandhaafd te blijven. Het gebouw dient een heldere
zelfexpressie te handhaven;

4. Oriëntatie gericht op de straat;
5. Gesitueerd direct aan de straat / trottoir of plein;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zicht te voegen naar het
huidige karakter van twee bouwlagen met kap;

b. Aan- en bijgebouwen dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria en mogen niet voor de huidige
historische bebouwing geplaatst worden;

2. Dak
a. Uitgaande van de huidige bebouwing dient

nieuwbouw bij voorkeur gebouwd te worden met
kap;

b. Geen dakkapellen of dakopbouwen op de
bestaande historische bebouwing. Eventuele
dakkapellen of dakopbouwen op nieuwbouw
dienen te voldoen aan de sneltoetscriteria;

3. Er dient ingespeeld te worden op de traditionele
gevelindeling;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Streven naar afstemming van kleur en

materiaalgebruik met de huidige bebouwing,
baksteen in bruine tinten;

b. Voor daken donkere (bruine) dakpannen, gelijk
aan het huidige gemeentehuis;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Hoge vorm van detaillering is toegestaan zolang het

overeenkomstig is met de detaillering van de huidige
bebouwing;

2. Materiaalgebruik volgens de huidige detaillering;
3. Kleurgebruik volgens huidige kleuren;
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Gebiedsbeschrijving T4
Op zichzelf staande bebouwing: klooster, kerk en
patronaatsgebouw

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Zowel klooster als kerk zijn gesitueerd in de kern van

Baarle-Nassau en de gebieden grenzen aan elkaar. De
kerk ligt terug gelegen ten opzichte van de weg. Achter
de kerk bevindt zich de begraafplaats. De
kloosterbebouwing is uit de jaren 50 en een planmatig
ontwikkeld geheel. Er heerst een stenige atmosfeer,
maar door de hoeveelheid tuin rondom het
kloostercomplex een vrij open karakter;

2. De functie van het klooster kan worden omschreven als
wonen. De kerk heeft een openbare functie;

3. Duidelijk op zichzelf staande bebouwing en geen verdere
relatie met de omliggende bebouwing;

4. Oriëntatie op de weg;
5. Het kloostercomplex ligt zo’n 10 meter van het trottoir

en heeft een royale voortuin. De kerk ligt eveneens
ongeveer 10 meter van de weg met aan de  voorzijde een
verhard plein met parkeerplekken, waaraan het
patronaatsgebouw ligt dat tevens aan de weg is gelegen.
De kerk is van verre te zien als oriëntatiepunt voor
Baarle Nassau door de hoge toren;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoofdmassa van de bebouwing bestaat uit twee
lagen met kap. De kerk bestaat uit een groot volume
van ongeveer 3 lagen hoog met kap met aan de
straatzijde een volume dwars op het achterliggende
hoofdvolume, bestaande uit twee lagenmet kap. Aan
de voorzijde bevindt zich een hoge toren;

b. Aan of bijgebouwtjes niet hoger dan één laag;
2. Dak

a. De bebouwing heeft een zadeldak of samengestelde
kap;

b. Er zijn enkele dakkapellen aanwezig in het zadeldak
van het klooster;

3. Het klooster heeft een strakke gevelindeling, met ramen
en dakkapellen in een vast stramien. De kerk heeft een

sobere uitstraling. Aan de voorzijde bevindt zich de
hoofdingang en slechts èèn groot glas-in-lood raam
waardoor licht naar binnen valt;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Voor de hoofdmassa is gebruik gemaakt van een

donkere, bruine baksteen;
b. Op het dak liggen donkere grijs / bruine dakpannen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een lage vorm van detaillering. Uitvoering is sober en

ingetogen;
2. Materiaaltoevoeging klooster slechts in de vorm van

roedes op de ruiten in de gevel en de ruiten in de
dakkapellen. Bij de kerk materiaaltoevoegingen in de
vorm van glas-in-lood ramen en houten deuren en
kozijnen;

3. Enige kleur in de gevel van het klooster zijn de witte
kozijnen en de witte roedes op de ramen.

Welstandsniveau
Bijzonder  welstandsniveau (niveau 1).



59

Welstandscriteria T4
Op zichzelf staande bebouwing: klooster, kerk en
patronaatsgebouw

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van de huidige bebouwing;
2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar

de reeds bestaande woonkarakteristiek;
3. De samenhang van de ruimtelijke opzet en de sobere

architectuur van het kloostercomplex dient
gehandhaafd te blijven;

4. Orientatie dient gericht te zijn op de weg. Aan-
bijgebouwen dienen uitg het zicht van de weg
gesitueerd te worden;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de bestaande rooilijn;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
karakter van max. twee bouwlagen, met hoge
verdiepingshoogten, met kap van het huidige
kloostercomplex; De kerk vormt een hoogteaccent
in de kern en is van verre zichtbaar.

b. Aan- en bijgebouwen dienen vanaf de weg niet
zichtbaar te zijn en dienen afgestemd te worden op
de architectonische expressie van de hoofdmassa;

2. Dak
a. Uitgaande van de aanwezige bebouwing dient

toekomstige bebouwing te worden uitgevoerd met
een zadeldak;

b. Dakopbouwen en dakkapellen dienen zich te
voegen naar de huidige vorm, maat en
positioneringen van de  bestaande dakkapellen.
Verder dienen maat en positionering te voldoen
aan de sneltoetscriteria;

3. De toekomstige gevelindeling dient in te spelen op de
huidige gevelindeling, strak en in een vast stramien;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Donkere baksteen, overeenkomstig met de huidige

bebouwing;

b. Donkere dakpannen (grijs/bruin), overeenkomstig
met de huidige bebouwing;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Hoge mate van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik van de toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. Kleurgebruik toevoegingen volgens de huidige kleuren;
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Gebiedsbeschrijving T4
Op zichzelf staande bebouwing: scholen / dagcentrum

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Dit scholencomplex is planmatig ontwikkeld. Twee

scholen gebouwd op een groot kavel met ruime
speelplaatsen. Het dagcentrum is een apart complex
gelegen in een woonwijk. Er heerst een stenige
atmosfeer, met veel open ruimte. Veel speelplek op
verharde ondergrond. Bij het dagcentrum komt veel
groen voor in de vorm van voortuintjes;

2. De functie kan worden omschreven als onderwijs;
3. Er is een duidelijke architectonische eenheid terug te

vinden tussen de twee scholen. Het dagcentrum heeft
een eigen architectonische expressie die afwijkt van de
scholen en de omliggende bebouwing;

4. Oriëntatie van de bebouwing is gericht naar de
openbare ruimte;

5. De twee scholen nemen een heel kavel in beslag
waarop de leslokalen liggen, de gymzaal en de
speelplaatsen met parkeer en fietsvoorzieningen. Het
dagcentrum is gelegen in een woonwijk en niet direct
aan de straat. Bebouwing ligt 2 à 3 meter van het
trottoir  door middel van tuintjes en aan de voorzijde zijn
er parkeervoorzieningen;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. Het dagcentrum is één laag met kap. De scholen
zijn één of twee lagen met plat dak;

b. Aan of bijgebouwtjes bij de school in de vorm van
fietsenstalling of dergelijke zijn niet hoger dan één
laag;

2. Dak
a. Het scholencomplex heeft een plat dak. Het

dagcentrum heeft puntdaken in verschillende
vormen;

b. Op de gymzaal bevinden zich glazen dakopbouwen
in de vorm van kleine puntdaken voor lichtinval in
de zalen;

3. De gevelindeling van de scholencomplexen is strak. De
gevelindeling van het dagcentrum verschilt per deel. De

gevel verspringt per gebouwdeel en de ramen veranderen
per deel van rond tot rechthoekig;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Beide complexen zijn opgebouwd uit baksteen. De

baksteen van het dagcentrum is iets meer oranje
van kleur. Bij school de akkerwinde is een oudere
gevel welke een lichte prefabgevel betreft;

b. Aangezien het scholencomplex een plat dak heeft,
valt er over kleurgebruik niets te zeggen. Het
dagcentrum daarentegen heeft donkere bruin /
antraciet kleurige dakpannen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een vrij lage vorm van detaillering;
2. Materiaaltoevoeging slechts in de vorm van gekleurde

gevelbeplating;
3. Bij het dagcentrum is gebruik gemaakt van blauwe

kleuren, waarvan een felle blauwe kleur terugkomt bij de
hoofdingang en de randen langs de daken;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria T4
Op zichzelf staande bebouwing: scholen / dagcentrum

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de

beschreven karakteristiek van het gebied en in
overeenstemming te zijn met de structuur, atmosfeer
en stedenbouwkundige uitgangspunten zoals
vastgelegd in het bestemmingsplan;

2. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de
functionele karakteristiek van het betreffende
deelgebied;

3. De samenhang van de architectuur en inrichting van
de ruimten dienen gehandhaafd te blijven;

4. Oriëntatie gericht op de straat;
5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar

de bestaande rooilijn;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Hoofdmassa school, niet hoger dan twee lagen.
Dagcentrum een laag;

b. Aan-bijgebouwen niet hoger dan een laag en
dienen te voldoen aan de sneltoetscriteria;

2. dak
a. Uitgaande van de aanwezige bebouwing dienen de

daken van de school plat te zijn en van het
dagcentrum puntdaken al dan niet in verschillende
vormen;

b. Maat en positionering van de dakopbouw of
dakkapel dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria;

3. Strakke gevelindeling voor het scholencomplex. Bij
dagcentrum gevelindeling afstemmen op de huidige
bebouwing;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Streven naar afstemming van kleur en

materiaalgebruik met de bestaande bebouwing;
b. Voor het dak van het dagcentrum donkere bruin /

antraciet kleurige dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met

huidige kleurgebruik.
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Gebiedbeschrijving T4
Op zichzelf staande bebouwing: school

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Duidelijke recente bouw. Deze modern opgezette school

is planmatig ontwikkeld. Gelegen in een nieuwbouwwijk
aan de rand van Baarle-Nassau. De school is gebouwd op
een ruime kavel, met een groot stuk grond om de school
heen. Veel gras en bomen met naast/achter de school
een verharde speelplaats. Er is veel gebruik gemaakt van
grote openingen in de gevel van de school zodat het
contact binnen en buiten vergroot wordt.

2. De functie kan worden omschreven als bedrijvigheid /
onderwijs.

3. De school is een op zichzelf staand bouwwerk met een
eigen architectuur. Men kan niet spreken van
architectonische eenheid met de omliggende bebouwing.
Aangezien de omliggende wijk en school vrij recent zijn
is er wel een eenheid wat betreft tijd waarin de totale
bebouwde omgeving is opgezet.

4. De toegang tot het schoolterrein is straat georiënteerd.
Het uitzicht vanuit de lokalen is zowel straat als groen
georiënteerd.

5. De school is niet direct gelegen aan de straat. Het
complex zelf ligt enkele meters van het trottoir
gescheiden door groen. De toegang tot het speelterrein
ligt direct aan de straat.

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoofdmassa bestaat uit 1 of 2 lagen met plat dak.
b. De aan- en bijgebouwen zijn niet hoger dan 1 à 1 ½

laag.
2. Dak

a. Het scholencomplex heeft een plat dak.
b. Geen dakopbouwen aanwezig in de huidige

bebouwing.
3. De gevelindeling van de school is strak. Afwisseling van

verschilende soorten raamopeningen in alle vormen en
maten volgens een bepaald stramien.

4. Materiaal- en kleurgebruik

a. Het complex is opgebouwd uit een licht
oranje-achtige  baksteen. Met grijs/witte en geel/
oranje gekleurde kozijnen

b. Aangezien het scholencomplex een plat dak heeft ,
valt er over kleurgebruik niets te zeggen.

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een gemiddelde vorm van detaillering.
2. Materiaaltoevoeging slechts in de vorm van gekleurde

kozijnen en grijze stalen balkonnetjes.
3. De kleuren gebruikt voor  het gehele complex bestaan uit

grijs/witte en geel/oranje kozijnen en staalkleurige
toevoegingen. Verder bevind zich aan de achterzijde een
witte betonnen poort als een soort aangebouwd
kunstwerk.

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria T4
Op zichzelf staande bebouwing

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de

beschreven karakteristiek van het gebied en in
overeenstemming te zijn met de structuur, atmosfeer
en stedenbouwkundige uitgangspunten zoals
vastgelegd in het bestemmingsplan;

2. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen binnen
de beschreven functionele karakteristiek van het
betreffende gebouwde complex;

3. De samenhang van de architectuur en inrichting van
de openbare ruimte dient gehandhaafd te blijven;

4. Oriëntatie gelijk aan de huidige bebouwing en bij
voorkeur gericht op de straat;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de bestaande rooilijn;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Hoofdmassa school, niet hoger dan twee lagen;
b. Aan-bijgebouwen niet hoger dan één laag en

dienen te voldoen aan de sneltoetscriteria;
2. dak

a. Uitgaande van de aanwezige bebouwing dienen de
daken van de school plat te zijn;

b. Gezien de huidige situatie van de bebouwing zijn
dakopbouwen of dakkapellen niet van toepassing.
Mocht er behoefte zijn aan een dakopbouw of
dakkapel, dan dienen maat en positionering van
de dakopbouw of dakkapel te voldoen aan de
sneltoetscriteria;

3. Strakke gevelindeling voor het scholencomplex, gelijk
aan het huidige beeld;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Streven naar afstemming van kleur en

materiaalgebruik met de bestaande bebouwing,
lichte oranje baksteen;

b. Dak dient te voldoen aan de huidige uitstraling van
het totale complex;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Reguliere vorm van detaillering in overeenstemming

met de huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met

huidige kleurgebruik. Gekleurde kozijnen in grijs/wit en
geel/oranje met grijze stalen balkons.
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Kern Ulicoten
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Gebiedsbeschrijving H1 Ulicoten
Historische dorpsgebieden

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Het tijdsbeeld van de aanwezige bebouwing bestaat uit

traditionele boerderijen en woningen, historische
bebouwing, nieuwbouw nagebouwd in traditionele stijl,
arbeiderswoningen, nieuwbouw en bungalows. Her en
der zijn de historische elementen zichtbaar. Het profiel
van de dorpstraat is stenig en de bebouwing staat dicht
op elkaar met weinig begeleiding van bomen. De
eenheid en rust van de inrichting van de openbare
ruimte (klinkerbestrating in traditionele kleur) zorgt voor
enige samenhang en rust langs het lint;

2. De functie in het deelgebied varieert van woningbouw,
bedrijvigheid tot winkels;

3. Er is grote diversiteit aan vormen, typen van gebouwen
en functies. Geen onderlinge architectonische eenheid
tussen de verschillende soorten bebouwing. De
individuele expressie van de bebouwing staat centraal;

4. Oriëntatie van de bebouwing is gericht op de straat;
5. Verder van de kern af, worden de voortuinen groter. In

de kern veel woningen direct gesitueerd aan de straat;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De aanwezige bebouwing bestaat uit 1 a 2
bouwlagen met kap of plat dak. Behalve de kerk
die hoger is;

b. Aan- en uitbouwen aanwezig in alle soorten en
maten en niet hoger dan één laag;

2. Dak
a. De daken van de bebouwing variëren van plat dak

tot een zadeldak
b. Dakopbouw en dakkapellen komen voor in alle

soorten en maten.;
3. Alle soorten gevelindeling zijn in het gebied aanwezig;
4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa

a. De gevels van de bebouwing bestaan uit alle
soorten kleuren baksteen en andere soorten
gevelbekleding, hout, glas en ander plaatmateriaal;

b. De daken van de bebouwing bestaan voornamelijk
uit dakpannen, Antraciet, oranje of bruin;

Detailaspecten: Materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering varieert. Bij sommige panden

komt meer detaillering voor dan bij anderen;
2. Toevoegingen bestaan vooral uit luiken en raamroedes.

Er is een grote verscheidenheid aan materiaalgebruik,
maar voornamelijk hout;

3. Er is veel verscheidenheid aan kleur en;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria H1
Historische dorpsgebieden

Bebouwing en omgeving
1. Bebouwing dient te passen binnen het dynamische

karakter van het deelgebied. Monumenten en overige
waardevolle bebouwing dienen gehandhaafd te blijven.
Bebouwing dient te voldoen aan de structuur en
atmosfeer van het betreffende deelgebied;

2. Grote diversiteit van functies is mogelijk, zolang deze
ondergeschikt blijft aan de algemene
woonkarakteristiek;

3. Bij nieuwbouw dient de individuele expressie per
perceel voorop te staan.

4. De bebouwing dient zich te oriënteren op de straat;
5. Toekomstige bebouwing dient zich te richten naar de

rooilijnen van de huidige bebouwing;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Bebouwing dient zich te voegen naar het huidige
karakter. Karakteristiek voor woonhuizen is 1 à 2
bouwlagen al dan niet met kap;

b. Vrij, behalve bij monumenten en overige
waardevolle historische bebouwing. Aan- en
bijgebouwen dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria en qua architectonische uitstraling
passen bij de hoofdbebouwing;

2. Dak
a. Vrij, behalve bij monumenten en overige

waardevolle historische bebouwing;
b. In de maat en positionering dienen dakopbouwen

en dakkapellen te voldoen aan de sneltoetscriteria,
vorm en materiaalgebruik mag afwijking zijn.
Behalve bij monumenten waar geen dakkapellen of
dakopbouwen aan de openbare zijde geplaatst
mogen worden;

3. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle
historische bebouwing;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Vrij, behalve bij monumenten en overige

waardevolle historische bebouwing;

b. Vrij, behalve bij monumenten en overige
waardevolle historische bebouwing;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle

historische bebouwing. Nieuwe traditionele detaillering
dient gehandhaafd te blijven, dus geen drie luiken voor
twee ramen die niet dicht kunnen;

2. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle
historische bebouwing;

3. Vrij, behalve bij monumenten en overige waardevolle
historische bebouwing;
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Gebiedsbeschrijving W8 Ulicoten
Thematische uitbreidingswijken

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Een kleine uitbreidingswijk  vlakbij het centrum en aan

de rand van Ulicoten. Afwisselend vrije kavelbebouwing
met rijtjesbebouwing van max. 4 woningen naast elkaar.
Er is één duidelijke hoofdstraat met woningen die vrij
dicht op elkaar staan waardoor er weinig ruimte tussen
de woningen is. Scheiding tussen de woningen veelal
door middel van groen. Doordat de kavels zo vol
gebouwd zijn ontstaat er een stenige indruk, alhoewel
veel woningen een ruime, zeer groene voortuin hebben;

2. De functie van dit gebied kan worden omschreven als
wonen;

3. Er is een grote menging van verschillende soorten
bebouwing. Enerzijds projectmatig met architectonische
eenheid in de vorm van rijtjesbebouwing, anderzijds
individuele architectuur van vrije kavelwoningen;

4. De oriëntatie van de bebouwing is gericht op de straat;
5. De woningen beschikken allemaal over een voortuin. De

een groter dan de ander, afhankelijk van de grootte van
de woning. De afstand van de woning tot de weg is
minimaal 3 meter.;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Grondgebonden woningen van 1 à 2 bouwlagen met
kap;

b. Aan- of bijgebouwen bestaan uit één laag, met of
zonder kap;

2. Dak
a. De woningen hebben een zadeldak;
b. Er zijn geen dakkapellen of dakopbouwen aanwezig

die later opgebouwd zijn. Er zijn wel dakramen
aanwezig in verschillende maten. In de
rijtjesbebouwing komen dakramen voor van
verschillende grootte op verschillende plekken;

3. De gevelindeling bij de rijtjeswoningen is zeer strak en
symmetrisch. De vrije kavelwoningen hebben een zelf
bepaalde gevelindeling;

4. Materiaal- en kleurgebruik

a. Bebouwing bestaat overwegend uit verschillende
soorten baksteen variërend van kleur;

b. Dakbekleding bestaat uit antraciet, oranje of bruine
dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Veelheid aan verschillende details aanwezig, zoals

garages en ramen in alle soorten, maten en vormen,
luiken en raamroedes;

2. Toevoegingen bestaan uit roedes op de ramen,
raamuitbouwen, houten gevelbekleding en luiken;

3. Het kleurgebruik van de toevoegingen is zeer variërend,
onder andere geel, groen, oranje, blauw;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria W8 Ulicoten
Thematische uitbreidingswijken

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient te voldoen aan de

karakteristiek, structuur en atmosfeer van het
betreffende deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing dient in te spelen op de
menging van verschillende soorten woningen en
rijtjesbebouwing in het desbetreffende gebied. Tevens
dient toekomstige bebouwing in overeenstemming te
zijn met de uitgangspunten voor dit gebied, vastgelegd
in het bestemmingsplan;

4. Oriëntatie van de toekomstige bebouwing dient gericht
te zijn op de straat;

5. Er dient ingespeeld te worden op de bestaande
rooilijnen van het desbetreffende gebied, welke veelal
varieert per woning;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
karakter van 1 a 2 bouwlagen met kap;

b. Aan- en bijgebouwen bij de rijtjeshuizen of
individuele woningen dienen te voldoen aan de
architectonische expressie van het project en altijd
ondergeschikt zijn aan de hoofdmassa;

2. Dak
a. Bebouwing dient zich aan te passen aan de

bestaande kapvorm. Dakvorm bij Individuele
woningbouw is vrij;

b. Maat en positionering van de dakopbouw of
dakkapel dienen te voldoen aan de
snelltoetscriteria. Bij de individuele woningbouw is
de vorm vrij. De dakkapel bij rijtjesbebouwing dient
gelijkvormig te zijn aan eerder geplaatste
dakkapellen op het betreffende dakvlak van het
bouwblok;

3. Bij de gevelindeling van de rijtjesbebouwing is
uniformiteit gewenst. De gevelindeling van de vrije
kavelwoningen is vrij;

4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa
a. Gevelmateriaal bestaande uit verschillende kleuren

baksteen al dan niet met houten gevelbekleding. Bij
rijtjesbebouwing kleur baksteen in overeen
stemming met de huidige bebouwing. Bij vrije
kavelwoningen is de kleur en materiaal vrij;

b. Voor zadeldaken dakpannen in antraciet, oranje of
bruin. Bij rijtjesbebouwing kleur van de dakpannen
in overeenstemming met aangrenzende woningen.

Detaillering, kleur en materiaal
1. Detaillering bij vrije kavelwoningen is vrij. Detaillering

bij rijtjesbebouwing dient in overeenstemming te zijn
met de huidige bebouwing;

2. Materiaal gebruik van de toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;

3. Een veelzijdige variatie aan kleurgebruik voor de
toevoegingen is toegestaan, mits in overeenstemming
met de huidige kleuren van de desbetreffende
bebouwing;
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Gebiedsbeschrijving W8 Ulicoten
Thematische uitbreidingswijken

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Een jaren 70-en-80 uitbreidingswijk aan de rand van

Ulicoten met vrije verkaveling en rijtjesbebouwing. De
woningen hebben ruime voortuinen en in de wijk liggen
nog enkele gras/speelveldjes, hierdoor krijgt het
totaalbeeld een groene indruk. De woningscheiding bij de
vrije verkaveling is gerealiseerd door schutting, groen of
oprit. Er zijn verschillende soorten rijtjesbebouwing/
projectmatige ontwikkeling aanwezig. Scheiding tussen
woningen veelal door middel van een oprit. Maar vaak zijn
de woningen ook aan elkaar gebouwd. Er is veel
parkeergelegenheid naast/voor of in de buurt door middel
van kleine parkeerplaatsen (ongeveer 5 auto’s);

2. De functie van dit gebied kan worden omschreven als
wonen;

3. Er is een grote menging van verschillende soorten
bebouwing. Enerzijds projectmatig met architectonische
eenheid in de vorm van rijtjesbebouwing, anderzijds
individuele architectuur van vrije kavelwoningen;

4. De oriëntatie van de bebouwing is gericht op de straat;
5. Bij rijtjeswoningen wordt dezelfde rooilijn aangehouden,

hier en daar met een lichte verspringing. Er zijn geen
woningen die zich direct aan de straat bevinden. De
woningen beschikken allemaal over een voortuin of oprit
aan de straatzijde. De afstand van de woning tot de weg
is minimaal 3 meter;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Grondgebonden woningen van 1 à 2 bouwlagen met
kap;

b. Veel soorten aan- en bijgebouwen, veelal in de vorm
van garages en carports, maar ook tuinhuisjes
gelegen in het zicht van de weg. Bestaande uit
verschillende materialen, zoals baksteen, hout, staal.
Aan- of bijgebouwen bestaan uit één laag, met of
zonder kap;

2. Dak
a. De woningen hebben een zadeldak, al dan niet met

wolfseind, en in verschillende vormen en maten;

b. Dakkapellen komen slechts een enkele keer in het
gebied voor, tenzij ze zijn ingebouwd in de
oorspronkelijke bouw;

3. De gevelindeling bij de rijtjeswoningen is zeer strak en
symmetrisch. De vrije kavelwoningen hebben een zelf
bepaalde gevelindeling;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Bebouwing bestaat overwegend uit verschillende

soorten baksteen variërend van kleur. Bij de
rijtjesbebouwing is een lichtbruine baksteen gebruikt;

b. Dakbekleding bestaat uit antraciet, oranje of bruine
dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Veelheid aan verschillende details aanwezig, zoals luiken

en raamroedes, houten gevelbekleding en balkonnetjes in
Zwitserse stijl of arcades bij stenen carports;

2. Toevoegingen bestaan uit houten raamroedes en houten
luiken, die vaak niet eens dicht kunnen.

3. Het kleurgebruik van de toevoegingen is zeer variërend;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).



71

Welstandscriteria W8 Ulicoten
Thematische uitbreidingswijken

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient te voldoen aan de

karakteristiek, structuur en atmosfeer van het
betreffende deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing dient in te spelen op de
menging van verschillende soorten woningen en
rijtjesbebouwing in het desbetreffende gebied. Tevens
dient toekomstige bebouwing in overeenstemming te
zijn met de uitgangspunten voor dit gebied, vastgelegd
in het bestemmingsplan;

4. Oriëntatie van de toekomstige bebouwing dient gericht
te zijn op de straat;

5. Er dient ingespeeld te worden op de bestaande
rooilijnen van het desbetreffende gebied, welke veelal
varieert per woning;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
karakter van 1 a 2 bouwlagen met kap;

b. Aan- en bijgebouwen bij de rijtjeshuizen of
individuele woningen dienen te voldoen aan de
architectonische expressie van het project en altijd
ondergeschikt zijn aan de hoofdmassa. Tevens
dienen ze te voldoen aan de sneltoetscriteria;

2. Dak
a. Bebouwing dient zich aan te passen aan de

bestaande kapvorm, zadeldaken al dan niet met
wolfseind;

b. Maat en positionering van de dakopbouw of
dakkapel dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria. Bij de individuele woningbouw is
de vorm vrij. De dakkapel bij rijtjesbebouwing dient
gelijkvormig te zijn aan eerder geplaatste
dakkapellen op het betreffende dakvlak van het
bouwblok;

3. Bij de gevelindeling van de rijtjesbebouwing is
uniformiteit gewenst, aansluiting bij de bestaande

gevelritmiek. De gevelindeling van de vrije
kavelwoningen is vrij;

4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa
a. Gevelmateriaal bestaande uit verschillende kleuren

baksteen al dan niet met houten gevelbekleding. Bij
rijtjesbebouwing kleur baksteen in
overeenstemming met de huidige bebouwing. Bij
vrije kavelwoningen is de kleur en materiaal vrij;

b. Voor zadeldaken dakpannen in antraciet, oranje of
bruin. Bij rijtjesbebouwing kleur van de dakpannen
in overeenstemming met aangrenzende woningen.

Detaillering, kleur en materiaal
1. Detaillering bij vrije kavelwoningen is vrij. Detaillering

bij rijtjesbebouwing dient in overeenstemming te zijn
met de huidige bebouwing;

2. Materiaal gebruik van de toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;

3. Een veelzijdige variatie aan kleurgebruik voor de
toevoegingen is toegestaan, mits in overeenstemming
met de huidige kleuren van de desbetreffende
bebouwing;
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Gebiedbeschrijving B2 Ulicoten
Bedrijventerrein

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Mengvoeder fabriek gelegen net buiten de bebouwde

kom van Ulicoten in de weilanden aan een van de linten
die uitkomen in de historische kern van het dorp. Op
het fabrieksterrein staat een oude bakstenen loods met
daaraan vast gebouwd een grote hal, met verspringend
plat dak in verschillende lagen. De hal is zichtbaar
vanuit de wijde omtrek en bepaald het de skyline van
het dorp in sterke mate. Er staan tevens 2 woonhuizen
naast de fabriek aan weerszijden. Er is ruimte
gereserveerd voor de fabriek voor aan- en afvoerroute
van mengvoeder en andere bestandsdelen. Aangezien
deze fabriek in het weiland ligt heeft het een minder
stenige indruk, terwijl het gehele kavel volgebouwd is
met loodsen en er weinig groen te vinden is;

2. De functie kan worden omschreven als bedrijvigheid
met wonen aan weerszijden van de fabriek;

3. Op zichzelf staande bouwwerken met een eigen
architectuur. Men kan niet spreken van
architectonische eenheid met de omliggende
bebouwing;

4. De toegang en rest van de fabriek is straat
georiënteerd. Zeker wat aan- en afvoer betreft dat
direct gelegen dient te zijn aan de straat;

5. De rooilijn van de fabriek met naast gelegen woningen
is gelijk. De totale bebouwing ligt van de weg af en voor
de bebouwing is een verhard terrein voor parkeren en
in- en uitrit van vrachtwagens voor de fabriek;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De bakstenen loods bestaat uit 2 verdiepingen met
kap. De fabriekshal is ongeveer 6 verdiepingen
hoog op het hoogste punt. De naastgelegen
woonhuizen zijn 2 verdiepingen met kap;

b. Aan- en bijgebouwen maximaal 1 laag met of
zonder kap;

2. Dak

a. De bakstenen loods heeft een schuin dak, hellend
naar 1 kant. De fabriek heeft de daken op
verschillende niveaus, maar allen plat;

b. Geen dakopbouwen aanwezig in de huidige
bebouwing;

3. Gevelindeling hangt samen met de functionele
aspecten en is in principe vrij ingedeeld;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Het complex is opgebouwd uit een donkerbruine

baksteen. De grote aangebouwde fabriekshal
bestaat uit donkerbruine kaksteen op de begane
grond en de rest van de verdiepingen heeft
lichtgrijze golfplaten als gevelbekleding met
donkergrijze stukken ertussen;

b. Het dak van de loods heeft donkere grijze
dakpannen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een vrij lage vorm van detaillering;
2. Materiaaltoevoeging in de vorm van golfplaten

gevelbekleding;
3. Het kleurgebruik van de gehele bebouwing is grauw.

Golfplaten zijn licht- en donkergrijs;

Welstandsniveau
Soepel welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria B2 Ulicoten
Bedrijventerrein

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de

beschreven karakteristiek van het gebied en in
overeenstemming te zijn met de structuur, atmosfeer
en stedenbouwkundige uitgangspunten zoals
vastgelegd in het bestemmingsplan;

2. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de
functionele karakteristiek;

3. De bestaande bebouwing heeft een duidelijke
architectonische zelfexpressie die gehandhaafd dient
te blijven;

4. Oriëntatie gelijk aan de huidige bebouwing en gericht
op de straat;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de bestaande rooilijn;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Hoofdmassa fabriek, in overeenstemming met de
huidige bebouwing en dient te voldoen aan het
bestemmingsplan;

b. Aan- bijgebouwen niet hoger dan één laag en
dienen te voldoen aan de sneltoetscriteria;

2. Dak
a. Uitgaande van de aanwezige bebouwing mag het

dak zowel plat als kapvorm zijn;
b. Gezien de huidige situatie van de bebouwing zijn

dakopbouwen of dakkapellen niet van toepassing.
Mocht er behoefte zijn aan een dakopbouw of
dakkapel, dan dienen maat en positionering van
de dakopbouw of dakkapel te voldoen aan de
sneltoetscriteria;

3. Vrije gevelindeling voor de fabriek. Bij de woonhuizen
dient toekomstige gevelindeling te voldoen aan strakke
gevelindeling van de huidige bebouwing;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Streven naar afstemming van kleur en

materiaalgebruik met de bestaande bebouwing.
Het toepassen van traditionele kleuren en

materialen, bij voorkeur in aardetinten of
grijstinten;

b. Voor dak met kapvorm, toepassen van donkere/
grijze dakpannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met

huidige kleurgebruik;



74

Gebiedbeschrijving G1 Ulicoten
Parken, groengebieden en sportcomplexen

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. In Ulicoten valt de plaatselijke voetbalvereniging onder

de benoeming parken en groengebieden. De
vereniging met velden is gesitueerd aan de rand van het
dorp, grenzend aan openbaar gebied. Kenmerkend is de
open groen ruimte. Het sportterrein is gelegen achter de
bebouwing in het groen waardoor het zicht op de ruimte
veelal wordt ontnomen;

2. Er is functionele bebouwing aanwezig in de vorm van
een clubhuis met kleedruimten;

3. Van architectonische eenheid met de omgeving is geen
sprake;

4. De bebouwing  is georiënteerd op de speelvelden;
5. Er is geen specifieke rooilijn aanwezig;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De aanwezige bebouwing is functioneel: eenvoudig
van vorm en uitstraling. De hoofdmassa bestaat uit
een bouwlaag;

b. Aan- en bijgebouwen zijn vanaf de openbare weg
niet zichtbaar;

2. Dak
a. Bebouwing is voorzien van een plat dak;
b. Dakopbouwen of dakkapellen komen niet voor;

3. De representativiteit hangt veelal samen met de functie
wat zich toont in de vormgeving en gevelindeling. Zo
zal bij een centrale kantine het uitzicht wellicht van
belang zijn voor de gevelindeling en de kleedkamers
slechts bovenramen of dakramen hebben voor
lichtinval;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De gevel bestaat uit donkerbruine baksteen;
b. De bebouwing is voorzien van een plat dak;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering is laag;
2. Het materiaalgebruik is functioneel en passend bij de

functie en landschappelijke setting;

3. Het kleurgebruik is sober en ingetogen;

Welstandsniveau
Soepel welstandsniveau (niveau 3).
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Welstandscriteria G1 Ulicoten
Parken, groengebieden en sportcomplexen

Bebouwing en omgeving
1. Waardevolle kenmerken van het deelgebied, zoals

omschreven in de gebiedsbeschrijving, dienen
gehandhaafd te blijven. (Vervangende) nieuwbouw
dient aan te sluiten op het karakter van het betreffende
gebied en het groene en openbare karakter van het
gebied dient behouden te blijven;

2. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de
functionele karakteristiek;

3. De bestaande bebouwing heeft een duidelijke
architectonische zelfexpressie die gehandhaafd dient
te blijven;

4. Oriëntatie gelijk aan de huidige bebouwing en gericht
op de speelvelden/openbare ruimte;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de landschappelijke structuur en bestaande rooilijn.
daarbij dient gebruik gemaakt te worden van
zichtrelaties en landschappelijke verbijzonderingen;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Bebouwing dient niet hoger te zijn dan een
bouwlaag;

b. Aan- bijgebouwen niet hoger dan één laag en
ondergeschikt te zijn aan de hoofdbebouwing;

2. Dak
a. Uitgaande van de aanwezige bebouwing dient de

hoofdmassa een plat dak te hebben;
b. Gezien de huidige situatie van de bebouwing zijn

dakopbouwen of dakkapellen niet van toepassing;
3. De gevels dienen de functie en het (representatieve)

karakter van een gebouw te ondersteunen;
4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa

a. Gevel dient opgetrokken te zijn uit baksteen
overeenkomstig de kleur van de huidige steen;

b. Materiaal en kleurgebruik van het dak in
overeenstemming met de huidige bebouwing;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met

de huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met

huidige kleurgebruik;
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Gebiedsbeschrijving Ulicoten G8A
Agrarisch gebied op zandgronden

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Linten van agrarische bebouwing die uitkomen in de

kern van Ulicoten. De huidige bebouwing bestaat uit
traditionele boerderijen, recente boerderij woningen en
bungalows vaak gebouwd in traditionele stijl. De
bebouwing bestaat voornamelijk uit agrarische bedrijven
met een enkele keer een woning zonder bedrijvigheid.
Ruim opgezet gebied met ver uit elkaar liggende
bebouwing, gescheiden door land in de vorm van weien
voor dieren, kassen of landbouw;

2. De functie kan worden omschreven als wonen
gecombineerd met agrarische bedrijvigheid;

3. De architectonische eenheid komt voort uit de
aanwezigheid van de boeren bedrijven. Tussen de
bebouwing onderling kan men niet spreken van
architectonische expressie. Elke bebouwing heeft een
eigen zelf expressie;

4. De bebouwing en zeker het agrarisch bedrijf is straat
georiënteerd;

5. Rooilijn verschilt per perceel. Elk perceel heeft een stuk
grond voor de bebouwing in de vorm van een voortuin
(klein/groot), land of parkeervoorzieningen;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. Grondgebonden woningen van 1 à 2 bouwlagen
veelal met schuren. Vaak ook oudere
boerderijwoningen met schuur onder één dak. Vaak
zijn deze schuurdelen getransformeerd tot woning.
De schuren zijn langgerekt, veelal één laag met kap
en hebben grote volumen;

b. Er is een overvloed aan aan- en bijgebouwen in de
vorm van uitbouwen aan de woning vast,
schuurtjes, garages. Veelal één laag met of zonder
kap. Vaak zichtbaar vanaf de weg en soms ook aan
de weg gelegen.

2. Dak
a. Woningen en schuren veelal met zadeldak al dan

niet met wolfseind;
b. Dakkapellen komen voor in alle soorten en maten;

3. Aan de linten komen alle soorten gevelindelingen voor;
4. Materiaal- en kleurgebruik

a. De gevels van de bebouwing aan de linten bestaan
uit alle soorten kleuren baksteen;

b. De daken van de bebouwing bestaan voornamelijk
uit dakpannen, antraciet, oranje, bruin, maar het
kunnen ook rieten daken zijn;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering verschilt per pand;
2. Veelal bestaan de toevoegingen uit hout of glas;
3. Toevoegingen in de vorm van houten luiken of

raamroedes, glazen aanbouwen of houten
gevelbekleding in bescheiden kleuren;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria Ulicoten G8A
Agrarisch gebied op zandgronden

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
menging van de verschillende soorten bebouwing en
dient in overeenstemming te zijn met de
uitgangspunten voor dit gebied, vastgelegd in het
bestemmingsplan;

4. De bebouwing dient op de straat georiënteerd te zijn,
met name de hoofdingangen en de bedrijvigheid;

5. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen binnen
de opzet van het erf;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
huidige karakter en mag dus verschillen van 1
bouwlaag tot 2 bouwlagen met of zonder kap;

b. Aan- en bijgebouwen dienen niet hoger te zijn dan
1 bouwlaag, eventueel met traditionele kap
(zadeldak, dak met wolfseind);

2. Dak
a. Zowel plat als traditionele kap is toegestaan,

boerderijen en schuren met zadeldaken al dan niet
met wolfseind. Bij vrijstaande woonhuizen is de
kapvorm vrij;

b. Dakopbouwen of dakkapellen dienen in maat en
positionering te voldoen aan de sneltoetscriteria.
De vorm van de dakkapel moet worden afgestemd
op de architectuur van de bebouwing en het
materiaal gebruik. Een ‘aangekapte’ dakkapel is
bijvoorbeeld heel goed voorstelbaar;

3. Het afstemmen van de gevelindeling met de
omliggende bebouwing is niet noodzakelijk;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Afstemming van zowel kleur als materiaal met de

huidige bebouwing.

b. Voor de daken zijn verschillende soorten
dakbedekking in traditionele kleuren toegestaan
zolang het past binnen de kleuren en
dakbedekkingen van de huidige omgeving, riet en
keramische pannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing.
Het toepassen van luiken, roedeverdeling van ramen,
dakgoten en traditionele dakvormen van het woonhuis
dient conform authentieke functie, vorm en materiaal te
worden gedetailleerd;

3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met
huidige kleurgebruik;
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Gebiedsbeschrijving T4 Ulicoten
Op zichzelf staande bebouwing: school

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Deze school is duidelijk planmatig ontwikkeld. Gelegen

in een nieuwbouwwijk aan de rand van Ulicoten. De
school is gebouwd op een ruime kavel. Veel begroeiing
naast en achter de school en voor de school aan de
straatzijde een verharde speelplaats. Vanaf de voorzijde
maakt het geheel een steenachtige indruk, door de
verharde speelplaats met daarachter het complex. De
gymzaal behorende bij de school ligt 100 meter verder
aan de straat, naast de school;

2. De functie kan worden omschreven als bedrijvigheid /
onderwijs;

3. De school is een op zichzelf staand bouwwerk met een
eigen architectuur;

4. De toegang tot het schoolterrein en ook tot de gymzaal
is straat georiënteerd. Het uitzicht vanuit de lokalen is
zowel straat als groen georiënteerd;

5. De school is niet direct gelegen aan de straat. Het
complex zelf ligt enkele meters van het trottoir
gescheiden door de speelplaats. De toegang tot het
speelterrein ligt direct aan de straat;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De school bestaat uit 1 laag met plat dak. De
sporthal bestaat uit 1 à 2 lagen met plat dak;

b. Niet hoger dan 1 laag met een plat dak;
2. Dak

a. Zowel het scholencomplex als de sporthal hebben
een plat dak;

b. Geen dakopbouwen aanwezig in de huidige
bebouwing;

3. De gevelindeling van de school is strak. Afwisseling
van verschillende soorten raamopeningen in alle
vormen en maten volgens een bepaald stramien;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Het complex is opgebouwd uit een lichtbruine

baksteen en aan de achterzijde witte baksteen met
grote kozijnen. Met daarbij gele en witte
gevelbekleding;

b. Aangezien het scholencomplex een plat dak heeft,
valt er over kleurgebruik niets te zeggen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Een vrij lage vorm van detaillering;
2. Materiaaltoevoeging in de vorm van gevelbekleding;
3. De kleuren gebruikt voor het gehele complex bestaan uit

witte en gele kozijnen en witte of gele gevelbekleding;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria T4
Op zichzelf staande bebouwing

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de

beschreven karakteristiek van het gebied en in
overeenstemming te zijn met de structuur, atmosfeer
en stedenbouwkundige uitgangspunten zoals
vastgelegd in het bestemmingsplan;

2. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar de
functionele karakteristiek van het betreffende
gebouwde complex;

3. De samenhang van de architectuur met inrichting van
de openbare ruimte dient gehandhaafd te blijven;

4. Oriëntatie gelijk aan de huidige bebouwing en gericht
op de straat;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de bestaande rooilijn;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Hoofdmassa school, niet hoger dan één laag;
b. Aan- en bijgebouwen niet hoger dan één laag en

dienen te voldoen aan de sneltoetscriteria;
2. dak

a. Uitgaande van de aanwezige bebouwing dient het
dak van de school plat te zijn;

b. Gezien de huidige situatie van de bebouwing zijn
dakopbouwen of dakkapellen niet van toepassing.
Mocht er behoefte zijn aan een dakopbouw of
dakkapel, dan dienen maat en positionering van
de dakopbouw te voldoen aan de sneltoetscriteria
en te passen binnen de architectonische
uitstraling van het complex;

3. Strakke gevelindeling voor het scholencomplex, gelijk
aan het huidige beeld;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Streven naar afstemming van kleur en

materiaalgebruik met de bestaande bebouwing;
b. Niet van toepassing;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;
3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met

huidige kleurgebruik.
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Kern Castelré
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Gebiedsbeschrijving Castelré H2-B
Historische dorpse bebouwingslinten

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Een aantal linten van agrarische bebouwing vormen

samen het dorp Castelré. Een zeer uitgebreid gebied
zonder duidelijke kern. De huidige bebouwing bestaat
uit historische en nieuwbouw boerderijen met grote
schuren, recente boerderij woningen vaak nagebouwd
in traditionele stijl. Het gehucht ademt de sfeer uit van
een hechte agrarische gemeenschap waar een enkele
voorziening café en kapel zijn plek heeft gevonden. Er
is op beperkte schaal toerisme zoals bijvoorbeeld
kamperen bij de boer. In het noorden liggen een aantal
boerderijen rond een brink met kapel wat als een klein
centrum beschouwd zou kunnen worden. Verder is het
een ruim opgezet gebied met ver uit elkaar liggende
bebouwing, gescheiden door land in de vorm van weien
voor dieren, kassen of landbouw;

2. De functie kan worden omschreven als wonen
gecombineerd met agrarisch bedrijf;

3. De architectonische eenheid komt voort uit de
aanwezigheid van de boeren bedrijven. De architectuur
is traditioneel en op de ‘ boerderij’ geïnspireerd. Elke
bebouwing heeft een eigen individuele expressie;

4. De bebouwing en zeker het agrarisch bedrijf is op de
straat georiënteerd;

5. Rooilijn verschilt per perceel. Elk perceel heeft een stuk
grond voor de bebouwing in de vorm van een voortuin
(klein/groot), land of parkeervoorzieningen;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. Grondgebonden woningen van 1 à 2 bouwlagen
veelal met schuren. Vaak ook oudere
boerderijwoningen met schuur onder één dak. Vaak
zijn deze schuurdelen getransformeerd tot woning.
De schuren zijn langgerekt, veelal één laag met kap
en hebben grote volumen;

b. Er is een overvloed aan aan- en bijgebouwen in de
vorm van uitbouwen aan de woning vast, schuurtjes,
garages. Veelal één laag met of zonder kap. Vaak

zichtbaar vanaf de weg en soms ook aan de weg
gelegen.

2. Dak
a. Woningen en schuren veelal met zadeldak al dan

niet met wolfseind;
b. Dakkapellen komen een enkele keer in het gebied

voor in diverse soorten en maten;
3. Aan de linten komen alle soorten gevelindelingen voor,

veelal geïnspireerd op de traditionele boerderij
bebouwing;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De gevels van de bebouwing aan de linten bestaan

uit baksteen in traditionele kleuren;
b. De daken van de bebouwing bestaan voornamelijk

uit dakpannen, antraciet, oranje, bruin en rieten
kappen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering verschilt per pand;
2. Veelal bestaan de toevoegingen uit hout of glas;
3. Toevoegingen in de vorm van houten luiken of

raamroedes, glazen aanbouwen of houten
gevelbekleding in verschillende kleuren;

Welstandsniveau
Regulier  welstandsniveau



83

Welstandscriteria H2-B
Historische dorpse bebouwingslinten

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande karakteristiek van agrarisch
gebied;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
menging van de verschillende soorten bebouwing met
een traditionele op de boerderij geïnspireerde
architectuur en dient in overeenstemming te zijn met
de uitgangspunten voor dit gebied, vastgelegd in het
bestemmingsplan;

4. De bebouwing dient straat georiënteerd te zijn, met
name de hoofdingangen van de agrarische bedrijven;

5. Toekomstige bebouwing dient zich te richten naar de
rooilijnen van de huidige bebouwing;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
huidige karakter en mag dus verschillen van 1
bouwlaag tot 2 bouwlagen met of zonder kap.

b. Aan- en bijgebouwen dienen niet hoger te zijn dan
1 bouwlaag, eventueel met traditionele kap
(zadeldak, dak met wolfseind);

2. Dak
a. Zowel plat als met kap is toegestaan, boerderijen

en schuren met zadeldaken al dan niet met
wolfseind. Bij vrijstaande woonhuizen is de
kapvorm vrij;

b. Dakopbouwen of dakkapellen dienen te voldoen
aan de sneltoetscriteria. De vorm en
materialisering van de dakkapel moet worden
afgestemd op de architectuur van de bebouwing en
het materiaal gebruik. Een ‘aangekapte’ dakkapel
is bijvoorbeeld heel goed voorstelbaar;

3. Het afstemmen van de gevelindeling met de
omliggende bebouwing is niet noodzakelijk;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa

a. Afstemming van zowel kleur als materiaal met de
huidige bebouwing;

b. Voor de daken zijn verschillende soorten
dakbedekking in traditionele kleuren toegestaan
zolang het past binnen de kleuren en
dakbedekkingen van de huidige omgeving, riet en
keramische pannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing.
Het toepassen van luiken, roedeverdeling van ramen,
dakgoten en traditionele dakvormen van het woonhuis
dient conform authentieke functie, vorm en materiaal te
worden gedetailleerd;

3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met
huidige kleurgebruik;
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Buitengebied
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Gebiedsbeschrijving W9
Individuele woningbouw

Hoofdaspecten: relatie met omgeving
1. In het buitengebied op de weg van Baarle-Nassau naar

Turnhout komen een aantal vrijstaande woningen voor, in
vele soorten en maten. De meeste vrijstaande woningen
in dit gebied hebben een traditionele verschijningsvorm.
Afwijkingen door kleur, materiaal, dakhelling en
maatvoering passen veelal in het gevarieerde beeld van
de vrijstaande woningen. Belangrijk is de individuele
uitstraling van de woning;

2. De functie kan worden omschreven als woningbouw;
3. De individuele woonhuizen zijn te beschouwen als

afzonderlijke objecten met een grote variatie in vormen,
maten en bouwstijlen. Dit leidt tot een diversiteit aan
hoofdvormen, gevelindeling, kapvormen, gevarieerde
vensters, gootlijsten, schoorstenen e.d;

4. De woningen zijn voorzien van een (ruime) voortuin.
Daarbij zijn de woningen georiënteerd op straat en de
erfscheidingen aan de voorzijde en zijkant bestaan
veelal uit een groene haag, een houten of stalen hek.
De groene erfafscheidingen dragen in hoge mate bij aan
een vriendelijk, landelijk en ruim opgezet straatbeeld;

5. De rooilijn verschilt per woning;

Deelaspecten: massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. Voor vrijstaande woningen varieert de goothoogte
tussen de 3.00 tot 8,00 meter. Dat betekent dat het
aantal bouwlagen één of twee is;

b. Aan- en bijgebouwen komen zowel vrijstaand als
aansluitend op het hoofdgebouw voor. Daarbij kan
het voorkomen dat de verschijningsvorm van
hoofdgebouw en een aan- of bijgebouw in
overeenstemming of juist afwijkend zijn;

2. Dak
a. De woningen zijn veelal voorzien van een kap:

zadeldak, lessenaarsdak, wolfseind, stolpdak,
samengesteld etc.

b. Dakopbouwen en dakkapellen komen sporadisch
voor in het gebied;

3. De gevelindeling verschilt per woning;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Het kleur- en materiaalgebruik is voor de vrijstaande

woningen over het algemeen traditioneel:
gevelstenen veelal in aardetinten soms geel of wit
gekleurd;

b. Dakpannen overwegend in rode en donkergrijze
kleur;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Er is een hoge mate van detaillering aanwezig. De

toegepaste detaillering past ook bij de architectuur van
de individuele woning;

2. Verschillende soorten materialen voor de toevoegingen
bij de woningen. Materialen passen die bij de
architectuur van de individuele woning;

3. Toevoegingen voornamelijk in traditionele kleuren, zoals
bijvoorbeeld wit, beige, blauw;

Welstandsniveau
Voor de individuele woningen geldt een soepel
welstandsniveau (niveau 3). Het welstandstoezicht is voor
deze bebouwing gericht op de individuele uitstraling van de
bebouwing. Daarbij geldt dat alle wijzigingen en toevoegingen
moeten passen bij de architectuur (verschijningsvorm) van de
betreffende individuele woning.
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Welstandscriteria W9
Individuele woningbouw

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient te voldoen aan de

karakteristiek, structuur en atmosfeer van het
betreffende deelgebied. De individuele uitstraling van
de woning is belangrijk;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. Voorop staat de individuele uitstraling van een
hoofdgebouw met bijhorende aan- en bijgebouwen;

4. De woning dient georiënteerd te zijn op de openbare
weg. De oriëntatie van de woning is vrij indien de
woning vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. Bij
vervangende nieuwbouw moeten de positie en
oriëntatie aansluiten op het karakter en beeld van de
openbare ruimte;

5. De rooilijn is vrij te bepalen. Extra aandacht is
gewenst voor een verzorgde (en groene) vormgeving
van de erfafscheidingen;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De vrijstaande woning is een individuele
bouwkundige eenheid en staat op zichzelf.
Hoekwoningen en bebouwing op bijzondere
plekken dienen als zodanig vorm te worden
gegeven;

b. Eenheid in vorm dient daarom gezocht te worden
per woning, dit geldt voor de hoofdmassa en de
aan- en bijgebouwen. Aanbouwen aan de voorzijde
zoals portalen en erkers zijn toegestaan, mits
passend binnen het vigerende bestemmingsplan;

2. Dak
a. In de omvang moet het voldoen aan de

sneltoetsscriteria, in de vorm mag de hoofdmassa
afwijken;

b. Aan de voor en zijkant van de gebouwen zijn
bouwkundige wijzigingen en toevoegingen
toegestaan die aansluiten bij de architectuur van

het desbetreffende gebouw, zoals dakkapellen,
dakramen, dakopbouwen;

3. De gevelindeling is  vrij;
4. Materiaal- en kleurgebruik

a. De individualiteit van de woning is maatgevend.
Eenheid in materiaal per pand is vereist. Waar
woningen met de zijgevel grenzen aan de
openbare ruimte en deze zichtbaar zijn vanaf de
openbare ruimte dienen deze te worden
behandeld als voorgevels;

b. Eenheid in detaillering en kleur per pand is
vereist;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Vrij, maar eenheid in detaillering per pand is vereist;
2. Vrij;
3. Vrij;
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Gebiedsbeschrijving G5
Recreatieparken, vakantiewoningen en camping

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. In het buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau

liggen enkele recreatiegbieden. Het gaat om een zestal
parken en acht campings. De kavels verschillen in grote
en gebruik. De gebieden zijn veelal afgesloten met een
slagboom, zodat het alleen bereikbaar is voor
bewoners/gebruikers van het gebied. De wegen binnen
deze gebieden hebben een eenvoudige uitstraling. Het
beeld wordt bepaald door de  vakantiewoningen,
schuren en schuttingen, veel groen en algemene
bebouwing in de vorm van een eventueel restaurant of
partycentrum. De campings bestaan uit (bedrijfs)woning
en kampeerweide met bijhorende voorzieningen.
Kenmerkend is de groene erfbeplanting en de
seizoensgebondenheid van het gebruik

2. De functie kan worden omschreven als wonen en
voorzieningen;

3. De vakantiewoningen zijn in verschillende typen
neergezet en in de loop der tijd aangepast. De
bewoners konden en kunnen naar eigen inzicht bouwen
en verbouwen, waarbij vooral de individuele wensen
voorop staan. Op de campings is geen architectonische
eenheid aanwezig.

4. De bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte;
5. De woningen zijn voorzien van een tuin en hebben een

verschillende rooilijn;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De vakantiewoningen zijn veelal één bouwlaag met
een kap. Waarbij de grootte varieert van een
eenvoudige tot een uitgebreide chaletachtige
woning. Waarbij vaak wordt teruggegrepen op oude
bouwstijlen en versieringen. Doordat de woning per
kavel verschilt, moet de eenheid per kavel gezocht
worden. Bebouwing op de campings is functioneel
van opzet, hoogte en uiterlijk.

b. De vakantiewoningen hebben een eenvoudige
hoofdvorm, maar zijn vaak voorzien van aan- en
bijgebouwen die in vorm en grootte ondergeschikt

zijn aan het hoofdgebouw. Op de camping kunnen
aan- en bijgebouwen enkel voorkomen bij de vaste
hoofdbebouwing op het terrein;

2. Dak
a. De vakantiewoningen zijn veelal voorzien van een

kap, meestal een zadeldak. De (bedrijfs)gebouwen
zijn functioneel van opzet en uiterlijk;

b. Dakopbouwen of dakkapellen komen weinig voor;
3. De gevelindeling varieert per woningen, van eenvoudig tot

versierd met uitbundige details.
4. Materiaal- en kleurgebruik

a. Kleur en materiaal van de hoofdmassa is gevarieerd.
Er zijn stenen en houten huizen, in rood, wit,
houtgekleurd etc.

b. Dakbedekking overwegend in pannen in traditionele
kleuren, bruin, antraciet, oranje.

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering verschilt per pand;
2. Veelal bestaan de toevoegingen uit hout of glas;
3. Detaillering, kleur- en materiaalgebruik zijn voor de

vakantiewoningen passend bij het bouwwerk, namelijk
een stacaravan of chalet, respectievelijk eenvoudig of
uitbundig.

Welstandsniveau
Soepel welstandsniveau (niveau 3).
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Welstandscriteria G5
Recreatieparken, vakantiewoningen en camping

Bebouwing en omgeving
1. Behoud van karakter, eenheid en functie van de

bebouwing dient te worden nagestreefd;
2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar

de karakteristiek van de huidige bebouwing;
3. De huidige mate van openheid en het individuele

karkter dient gehandhaafd te blijven;
4. De bebouwing moet gericht zijn op de openbare

ruimte;
5. De bestaande rooilijn is maatgevend;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
huidige karakter van de bestaande bebouwing;

b. Aan- en bijgebouwen dienen in maatvoering,
architectuur en detaillering afgestemd te zijn op de
vormgeving van gevel- en dakvlak aan de
hoofdbebouwing;

2. Dak
a. Bij voorkeur dient de bebouwing te worden

voorzien van een kap;
b. Dakopbouwen of dakkapellen dienen in maat en

positionering te voldoen aan de sneltoetscriteria.
De vorm van de dakkapel moet worden afgestemd
op de architectuur van de bebouwing en het
materiaal gebruik;

3. Het afstemmen van de gevelindeling met de
omliggende bebouwing is niet noodzakelijk;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Afstemming van zowel kleur als materiaal met de

huidige bebouwing;
b. Voor de daken zijn verschillende soorten

dakbedekking in traditionele kleuren toegestaan
zolang het past binnen de kleuren en
dakbedekkingen van de huidige omgeving;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Detaillering in overeenstemming met de huidige

bebouwing en de omgeving;

2. Het materiaal gebruik van de toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing.
Het toepassen van luiken, roedeverdeling van ramen,
dakgoten en traditionele dakvormen van een woning
dient conform authentieke functie, vorm en materiaal
te worden gedetailleerd;

3. Het kleurgebruik van de toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met het huidige
kleurgebruik;
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Gebiedsbeschrijving G7
Wonen in het bos

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Het gebied kenmerkt zich door een sterke mate van

bebossing. Ingesloten tussen de bossen liggen enkele
meer open ruimten met bebouwing in de vorm van
woningen. De bebouwing ligt op grote kavels
verscholen in de groene omgeving;

2. De functie kan worden omschreven als wonen;
3. Tussen de bebouwing onderling kan men niet spreken

van architectonische expressie. Elke bebouwing heeft
een eigen zelf expressie;

4. De bebouwing is georienteerd op de openbare ruimte;
5. Rooilijn verschilt per perceel. Elk perceel heeft een flink

stuk grond voor naast en achter de bebouwing;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. Grondgebonden woningen van 1 à 2 bouwlagen
met grote volumes;

b. Aan- en bijgebouwen zinn ondergeschikt aan en
passend binnen de architectonische vormgeving
van de hoofdbebouwing;

2. Dak
a. Woningen  veelal met zadeldak al dan niet met

wolfseind, schilddaken, mansardekap;
b. Dakkapellen komen voor in alle soorten en maten;

3. In het buitengebied komen alle soorten gevelindelingen
voor;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De gevels van de bebouwing bestaan uit alle

kleuren baksteen, zandkleur, bruin, rood, oranje,
wit;

b. De daken van de bebouwing bestaan voornamelijk
uit dakpannen, antraciet, oranje, bruin. Rieten
daken kunnen ook voorkomen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering verschilt per pand;
2. Veelal bestaan de toevoegingen uit hout of glas;

3. Toevoegingen in de vorm van houten luiken of
raamroedes, glazen aanbouwen of houten
gevelbekleding in bescheiden kleuren;

Welstandsniveau
Soepel welstandsniveau (niveau 3).
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Welstandscriteria G7
Wonen in het bos

Bebouwing en omgeving
1. Toekomstige bebouwing dient te voldoen aan de

karakteristiek, structuur en atmosfeer van het
betreffende deelgebied. De individuele uitstraling van
de woning is belangrijk;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. Voorop staat de individuele uitstraling van een
hoofdgebouw met bijhorende aan- en bijgebouwen;

4. De woning dient georiënteerd te zijn op de openbare
ruimte. De oriëntatie van de woning is vrij indien de
woning vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. Bij
vervangende nieuwbouw moeten de positie en
oriëntatie aansluiten op het karakter en beeld van de
openbare ruimte;

5. De rooilijn is vrij te bepalen. Extra aandacht is gewenst
voor een verzorgde (en groene) vormgeving van de
erfafscheidingen;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De vrijstaande woning is een individuele
bouwkundige eenheid en staat op zichzelf;

b. Eenheid in vorm dient daarom gezocht te worden
per woning, dit geldt voor de hoofdmassa en de
aan- en bijgebouwen. Aanbouwen aan de
voorzijde zoals portalen en erkers zijn toegestaan,
mits passend binnen het vigerende
bestemmingsplan;

2. Dak
a. In de omvang moet het voldoen aan de

sneltoetsscriteria, in de vorm mag de hoofdmassa
afwijken;

b. Aan de voor en zijkant van de gebouwen zijn
bouwkundige wijzigingen en toevoegingen
toegestaan die aansluiten bij de architectuur van
het desbetreffende gebouw, zoals dakkapellen,
dakramen, dakopbouwen;

3. De gevelindeling is  vrij;
4. Materiaal- en kleurgebruik

a. De individualiteit van de woning is maatgevend.
Materiaal en kleurgebruik voor de gevel is vrij;

b. Vrij, maar eenheid in detaillering en kleur per pand is
vereist;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. Vrij, maar eenheid in detaillering per pand is vereist;
2. Vrij;
3. Vrij;



92

Gebiedsbeschrijving T3
Instituten

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Deze instituten zijn gelegen in het buitengebied van

Baarle-Nassau. De bebouwing ligt teruggelegen ten
opzichte van de weg. Door de hoeveelheid groen rondom
de bebouwing heerst er  een groen en landelijk  karakter.
De bebouwing is groots van opzet en duidelijk zichtbaar
vanaf de weg.

2. De functie van deze instituten kan worden omschreven
als openbaar en wonen;

3. Duidelijk op zichzelf staande bebouwing en geen verdere
relatie met de omliggende bebouwing;

4. Oriëntatie op de weg;
5. De bebouwing ligt ruim van de weg af. Variërend van

ongeveer5 meter tot 20 meter en zelfs verder bij het
kloostercomplex. De bebouwing is gelegen op een groot
stuk grond, dus voorzien van een ruime  voor- en
zijtuinen.

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. De hoofdmassa van de bebouwing bestaat uit twee
tot vier lagen met  kap of plat  dak;

b. Aan of bijgebouwtjes niet hoger dan één laag of
passend binnen de architectonische vormgeving van
het hoofdvolume;

2. Dak
a. De bebouwing heeft een zadeldak, samengestelde

kap of plat dak;
b. Er zijn geen dakkapellen aanwezig;

3. De gevelindeling van de bebouwing is strak en op
stamien;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. Voor de hoofdmassa is gebruik gemaakt van een

donkere, bruine baksteen of wit;
b. Op het dak liggen donkere grijs / bruine of rode

dakpannen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De detaillering verschilt per gebouw van strak en sober

tot een hoge mate van detaillering;
2. Voor de toevoegingen zijn verschillende soorten

materialen gebruikt;
3. De toegepaste kleuren zijn traditioneel wit, geel, bruin.

Welstandsniveau
Bijzonder  welstandsniveau (niveau 1).
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Welstandscriteria T3
Instituten

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van de huidige bebouwing;
2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar

de reeds bestaande woonkarakteristiek;
3. De samenhang van de ruimtelijke opzet en architectuur

dient gehandhaafd te blijven;
4. Oriëntatie dient gericht te zijn op de weg. Aan-

bijgebouwen dienen uit het zicht van de weg gesitueerd
te worden;

5. De toekomstige bebouwing dient zich te richten naar
de bestaande rooilijn;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
karakter van het aanwezige aantal bouwlagen;

b. Aan- en bijgebouwen dienen vanaf de weg niet
zichtbaar te zijn en dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria;

2. Dak
a. Uitgaande van de aanwezige bebouwing dient

toekomstige bebouwing te worden uitgevoerd met
een zadeldak, samengesteld dak of plat dak,
afhankelijk van de huidige bebouwing;

b. Maat en positionering van dakopbouwen en
dakkapellen dienen te voldoen aan de
sneltoetscriteria;

3. De toekomstige gevelindeling dient in te spelen op de
huidige gevelindeling;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Kleur van de baksteen overeenkomstig met de

huidige bebouwing;
b. Donkere (grijs/bruin) of rode dakpannen,

overeenkomstig met de huidige bebouwing;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Weinig tot geen detaillering in overeenstemming met

de huidige bebouwing;

2. Materiaal gebruik van de toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing;

3. Kleurgebruik toevoegingen volgens de huidige kleuren;
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Gebiedsbeschrijving Buitengebied G8A
Agrarisch gebied op zandgronden

Hoofdaspecten: Relatie met omgeving
1. Het gebied kenmerkt zich door een sterke mate van

afwisselend bebossing, heide en weiland. De
bebouwingslinten met woningen, agrarische
bedrijfsgebouwen en kassen zijn beeldbepalend. Linten
van traditionele boerderijen, recente boerderij woningen
en bungalows vaak gebouwd in traditionele stijl. De
bebouwing bestaat voornamelijk uit agrarische bedrijven
met een enkele keer een woning zonder bedrijvigheid.
Het is een ruim opgezet gebied met ver uit elkaar
liggende bebouwing, gescheiden door land in de vorm
van weiden voor dieren, kassen of landbouw. De
bebouwing kan verscholen liggen in de groene
omgeving. De lintstructuur emt bebouwing is op de
kaart aangegeven met groene lijnen. De bebouwing aan
deze linten is zeer afwisselend van karakter, structuur
en vorm. Er zijn een aantal informele formaties van
agrarische bebouwing die omschreven kunnen worden
als gehuchten binnen de gemeente Baarle-Nassau.
Deze gehuchten bestaan uit een aantal agrarische
bebouwingen die ontstaan zijn rondom een centrale
samenkomst van een aantal wegen. Het gaat hier om
een aantal historische gebieden zoals bijvoorbeeld:
Oude Strumpt, Nijhoven, Keizershoek  e.d. ;

2. De functie kan worden omschreven als wonen
gecombineerd met agrarische bedrijvigheid;

3. De architectonische eenheid komt voort uit de
aanwezigheid van de boeren bedrijven. Tussen de
bebouwing onderling kan men niet spreken van
architectonische expressie. Elke bebouwing heeft een
eigen zelf expressie;

4. De bebouwing en zeker het agrarisch bedrijf is straat
georiënteerd. De bebouwing aan de groene lijnen, de
linten is georienteerd op de linten. Er heerst een open
structuur en zicht op het achterliggende agrarisch
gebied;

5. Rooilijn verschilt per perceel. Elk perceel heeft een stuk
grond voor de bebouwing in de vorm van een voortuin
(klein/groot), land of parkeervoorzieningen;

Deelaspecten: Massa en vorm
1. Massa en Hoogte

a. Grondgebonden woningen van 1 à 2 bouwlagen
veelal met schuren. Vaak ook oudere
boerderijwoningen met schuur onder één dak. Deze
schuurdelen zijn vaak getransformeerd tot woning.
Agrarische bedrijven hebben vaak grote schuren
voor veeteelt. De schuren zijn langgerekt, veelal één
laag met kap en hebben grote volumen;

b. Er is een overvloed aan aan- en bijgebouwen in de
vorm van uitbouwen aan de woning vast, schuurtjes,
garages. Veelal één laag met of zonder kap. Vaak
zichtbaar vanaf de weg en soms ook aan de weg
gelegen.

2. Dak
a. Woningen en schuren veelal met zadeldak al dan

niet met wolfseind, schilddaken, mansardekap;
b. Dakkapellen komen voor in alle soorten en maten;

3. In het buitengebied komen alle soorten gevelindelingen
voor;

4. Materiaal- en kleurgebruik
a. De gevels van de bebouwing bestaan uit alle

kleuren baksteen, zandkleur, bruin, rood, oranje,
wit;

b. De daken van de bebouwing bestaan voornamelijk
uit dakpannen, antraciet, oranje, bruin. Rieten
daken kunnen ook voorkomen;

Detailaspecten: materiaal, kleur, detaillering
1. De mate van detaillering verschilt per pand;
2. Veelal bestaan de toevoegingen uit hout of glas;
3. Toevoegingen in de vorm van houten luiken of

raamroedes, glazen aanbouwen of houten
gevelbekleding in bescheiden kleuren;

Welstandsniveau
Regulier welstandsniveau (niveau 2).
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Welstandscriteria Buitengebied G8A
Agrarisch gebied op zandgronden

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied. Bebouwing en erf dienen als een geheel
te worden gezien en als zodanig te worden
vormgegeven. De bebouwing aan de linten dient
afwisselend van karakter en vorm te blijven. De
informele formatie van de agrarische bebouwing in de
vorm van historische gehuchten dient behouden te
blijven. Nieuwbouw dient hier recht te doen aan het
behoud van de historische structuur en bebouwing;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
menging van de verschillende soorten bebouwing en
dient in overeenstemming te zijn met de
uitgangspunten voor dit gebied, vastgelegd in het
bestemmingsplan;

4. De bebouwing dient op de straat georiënteerd te zijn,
met name de hoofdingangen en de bedrijvigheid. De
bebouwing aan de linten dient de open structuur te
behouden en georienteerd te zijn op de linten. Het
zicht op het achterliggende agrarische gebied dient
behouden te blijven;

5. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen binnen
de opzet van het erf. Mestsilo’s en sleufsilo’s moeten
zo gunstig mogelijk worden gesitueerd ten opzichte
van de bestaande bebouwing zodat deze vanaf de
openbare weg zo min mogelijk in het zicht vallen en
opgenomen worden in de bebouwing rond het erf.
Extra aandacht is gewenst voor een verzorgde
vormgeving van de voorterreinen en erfafscheidingen
c.q. overgang van prive terrein naar openbare ruimte;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
huidige karakter en mag dus verschillen van 1
bouwlaag tot 2 bouwlagen met of zonder kap;

b. Aan- en bijgebouwen dienen ondergeschikt te zijn
aan het hoofdgebouw niet hoger dan 1 bouwlaag,

eventueel met traditionele kap (zadeldak, dak met
wolfseind). Aan- en bijgebouwen dienen in
maatvoering, architectuur en detaillering
afgestemd te zijn op de vormgeving van gevel- en
dakvlak aan de hoofdbebouwing. Mestsilo’s
dienen in hoogte onder het niveau van de
gemiddelde nokhoogte van de bebouwing te
blijven ;

2. Dak
a. Zowel plat als traditionele kap is toegestaan,

boerderijen en schuren met zadeldaken al dan
niet met wolfseind. Bij vrijstaande woonhuizen is
de kapvorm vrij;

b. Dakopbouwen of dakkapellen dienen in maat en
positionering te voldoen aan de sneltoetscriteria.
De vorm van de dakkapel moet worden
afgestemd op de architectuur van de bebouwing
en het materiaal gebruik. Een ‘aangekapte’
dakkapel is bijvoorbeeld heel goed voorstelbaar;

3. Het afstemmen van de gevelindeling met de
omliggende bebouwing is niet noodzakelijk. Grote,
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lange en eentonige gevelvlakken dienen echter te worden
voorkomen. Dit kan door een afwisseling van kleuren,
materialen en/of geleding van de gevelvlakken. Kassen
en schuren langs de openbare weg moeten in schaal
worden verfijnd door middel van het aanbrengen van
geledingen;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Afstemming van zowel kleur als materiaal met de

huidige bebouwing. Bij grote gevelvlakken dienen
gedekte c.q. donkere kleuren te worden toegepast.

b. Voor de daken zijn verschillende soorten
dakbedekking in traditionele kleuren toegestaan
zolang het past binnen de kleuren en
dakbedekkingen van de huidige omgeving, riet en
keramische pannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing en de omgeving;
2. Het materiaal gebruik van de toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing. Het
toepassen van luiken, roedeverdeling van ramen,
dakgoten en traditionele dakvormen van het woonhuis
dient conform authentieke functie, vorm en materiaal te
worden gedetailleerd;

3. Het kleurgebruik van de toevoegingen dient in
overeenstemming te zijn met het huidige kleurgebruik.
Nieuwe bedrijfsbebouwing bij agrarische complexen
dient functioneel en ingetogen te worden vormgegeven.
Een onopvallende kleurstelling is hier van belang,
gedekte kleuren.
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functioneel aangepaste erfbeplanting mogelijk
blijft. De (openbare) ruimte in de directe
omgeving van de gebouwen en de bebouwing
dienen als geheel te worden gezien en als
zodanig te worden ingericht. Extra aandacht is
gewenst voor een verzorgde vormgeving van
de voorterreinen en erfafscheidingen c.q.
overgang van privé-terrein naar openbare
ruimte.

II. Deelaspecten: massaopbouw, gevel en
onderdelen

Massavorm
Eenduidige en eenvoudige massavormen zijn
uitgangspunt. (Nieuwe) bedrijfswoningen bij
agrarische complexen dienen een kloeke
uitstraling te hebben om niet te zeer weg te
vallen in relatie tot de grootschaliger
bedrijfsbebouwing.
Uitbreidingen aan de voor- en zijkant van een
hoofdgebouw dienen ondergeschikt te zijn aan
het hoofdgebouw en in maatvoering,
architectuur en detaillering afgestemd te zijn op
de vormgeving van gevel- en dakvlak van de
hoofdbebouwing.

Compositie massaonderdelen
Schuren en stallen moeten passen in de
landschappelijke omgeving. Een industrieel
karakter moet worden voorkomen of beperkt.
Mestsilo’s moeten in hoogte onder het  niveau
van de gemiddelde nokhoogte van de
bebouwing blijven.

Gevelindeling/kapvorm
Grote, lange en eentonige gevelvlakken dienen
te worden voorkomen. Dit kan door een
afwisseling van kleuren, materialen en/of
geleding van de gevelvlakken. Daarnaast wordt

Specifieke gebiedscriteria voor
agrarische bedrijven en erven

Algemeen

De criteria richten zich op agrarische bedrijven. Naast
aandacht voor de gebouwen zelf, is er aandacht nodig
voor de uitstraling en relatie van de bebouwing op en
met het landschap.

I. Hoofdaspecten: bebouwing en
omgeving

Karakter en structuur (plaatsing/situering)
De (openbare) ruimte (het erf) in de directe omgeving
van de gebouwen en de bebouwing dienen als geheel
te worden gezien en als zodanig te worden
vormgegeven. Te grote kale vlaktes, evenals lange
rechte wegen aangelegd over de volledige diepte van
het bouwblok of het perceel versterken het
grootschalige karakter van agrarische complexen en
dienen om die reden voorkomen te worden.
Om te vermijden dat de agrarische bedrijfsgebouwen
zich als sterk afwijkende bouwwerken in het landelijke
gebied manifesteren is een duidelijk verband tussen
het bedrijf en het omringende landschap noodzakelijk.
Mestsilo’s en sleufsilo’s moeten zo gunstig mogelijk
worden gesitueerd ten opzichte van de bestaande
bebouwing zodat deze vanaf de openbare weg zo min
mogelijk in het zicht vallen en opgenomen worden in de
bebouwing rond het erf.
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een ongelede massavorm van maximaal 20x60
meter gehanteerd als richtlijn om een te grote
schaal te voorkomen. Bij een grotere maat
moet een geleding plaatsvinden in de
lengterichting, waarbij de maat van deze
geledingen groot genoeg moet zijn om
betekenis te hebben in relatie tot het gehele
bouwwerk. Bij schuren en stallen hoger dan 8
meter moet een geleding in de hoogte
plaatsvinden, bijvoorbeeld door een onderrand
in baksteen.
Kassen en schuren langs de openbare weg
moeten in schaal worden verfijnd door middel
van het aanbrengen van geledingen.
Hoofdgebouwen (woning en schuren) dienen te
worden uitgevoerd met een kap, bij voorkeur
een zadeldak. Voor woningen zijn andere
dakvormen voorstelbaar.

Materiaal en kleur hoofdmassa (vormgeving
gevelelementen)
Mestsilo’s mogen in kleurstelling niet sterk
contrasteren met de omgeving. Hetzelfde geldt
voor de aan te brengen afdekkingen.
Bij grote gevelvlakken dienen gedekte c.q.
donkere kleuren te worden toegepast.

III. Detailaspecten: detaillering, kleur- en
materiaal

De individualiteit en zelfstandigheid van de
bebouwing is het uitgangspunt voor detaillering
en het kleur- en materiaalgebruik.
Detaillering en materiaal- en kleurgebruik van
de bedrijfswoning moet passen binnen de
omgevingskarakteristiek.
De detaillering (daklijsten, kozijnen, etc.) dient
eenvoudig doch zorgvuldig te zijn. Een gebouw
mag niet het karakter hebben van een
ongedetailleerde en standaard afgetimmerde
doos.

Nieuwe bedrijfsbebouwing bij agrarische
complexen dient functioneel en ingetogen te
worden vormgegeven. Daarbij zijn een
onopvallende materiaal- en kleurstelling
belangrijk, dat wil zeggen gedekte kleuren in
plaats van helle en felle kleuren.
Voor bedrijfshallen zijn damwandprofielplaten
toelaatbaar mits donker van kleurstelling.
Tunnelkassen moeten zorgvuldig worden
vormgegeven.
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Specifieke gebiedscriteria voor verbouwing
van een (voormalige) boerderij

Algemeen

De criteria bij verbouwing van een boerderij
richten zich op het behouden van de
karakteristieken van het pand en het erf. Naast
aandacht voor de gebouwen zelf, is er
aandacht nodig voor de uitstraling en relatie
van de bebouwing op en met het landschap.

I. Hoofdaspecten: bebouwing en omgeving

Karakter en structuur (plaatsing/situering)
- Bij de historische bebouwing in de vorm van

(voormalige) boerderijen is de huidige
onderlinge samenhang tussen de gebouwen,
opstallen en de relatie met de tuin en
erfbeplanting maatgevend. Het gaat hierbij
zowel om de verschijningsvorm als om de
plaatsing van de gebouwen ten opzichte van
elkaar (compositie).

- Bebouwing in de invloedssfeer van
monumenten dient een ingetogen en
terughoudende architectuur te hebben, waarbij
de waarde van het monument overeind dient te
blijven.

Oriëntatie en rooilijn
- Het voorterrein moet een groene uitstraling

hebben, vrij van gestalde of opgeslagen
goederen.

- Extra aandacht is gewenst voor een verzorgde
vormgeving van de voorterreinen en
erfafscheidingen c.q. overgang van privé-
terrein naar openbare ruimte. Gewenst is een
groene erfafscheiding, bij voorkeur met hagen
en/of bomen.

II. Deelaspecten: massaopbouw, gevel en
onderdelen

Massavorm
- Bij verbouwing van een boerderij dienen de

karakteristieken van het pand en het erf
gehandhaafd te worden. Het karakteristieke
onderscheid tussen het bedrijfsgedeelte en het
oorspronkelijke woongedeelte moet als
uitgangspunt genomen worden bij verbouwing.
Noodzakelijke aanpassingen dienen
bescheiden te zijn en zich te voegen naar het
karakter van het pand en de bestaande
gevelelementen.

- Uitbreidingen aan de voor- en zijkant van het
hoofdgebouw dienen ondergeschikt te zijn
hieraan, en in maatvoering, architectuur en
detaillering afgestemd te zijn op de vormgeving
van gevel- en dakvlak van de hoofdbebouwing.

Compositie massaonderdelen
- Bij verbouwing van een boerderij mogen

dakkapellen alleen op het oorspronkelijke
woongedeelte van de boerderij geplaatst
worden. De breedte van de dakkapellen dient
in ieder geval beperkt te zijn en de afdekking
moet afgestemd zijn op het karakter van de
boerderij. Het toepassen van dakramen heeft
de voorkeur omdat de oorspronkelijke
massavorm hierdoor zo min mogelijk aangetast
wordt.

Gevelindeling/kapvorm
- Bij verbouwing van cultuurhistorisch

waardevolle boerderijen is ommetselen niet
toegestaan. Bij verbouwing moet aan de
binnenzijde een spouwblad worden
aangebracht.

- Bij verbouwing van een boerderij moeten
oorspronkelijk aanwezige staldeuren
gehandhaafd blijven. Deze kunnen dienen als
gevelopening om grotere ruimten aan te
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lichten, zoals een woonkamer. Het kozijn moet
achter in de negge worden geplaatst met een
sobere indeling, bijvoorbeeld met een enkele
stijl in het midden. Door een donkere
kleurstelling van het kozijn wordt  het
oorspronkelijke beeld zo min mogelijk
aangetast.

- De oorspronkelijk aanwezige kap en
materialisering dienen te worden gehandhaafd.

Materiaal en kleur hoofdmassa
(vormgeving gevelelementen)

- Bij de historische bebouwing is het gebruik van
traditionele materialen uitgangspunt. Baksteen,
hout, natuursteen en gebakken pannen moeten
beeldbepalend zijn.

- Het kleur- en materiaal voor de hoofdmassa
moet aansluiten bij het oorspronkelijke
kleurgebruik. Het gebruik van helle en felle
kleuren is niet toegestaan

III. Detailaspecten: detaillering, kleur- en
materiaal

- De individualiteit en zelfstandigheid van de
bebouwing is het uitgangspunt voor detaillering
en het kleur- en materiaalgebruik.

- Het gebruik van aluminium profielen en/of
kozijnen is niet toegestaan, evenals overige
kunststof- en plaatmaterialen. Tenzij in
verschijningsvorm (maatvoering en oppervlakte
structuur) vergelijkbaar met traditionele
materialen.




