
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 20 januari 2022. 
 
Via Microsoft Teams en/of per email 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. J. van Geest Architectuurhistoricus, lid erfgoedcommissie Zoetermeer 
Dhr. ir. M. Enderman Restauratiedeskundige, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris Stadsbouwmeester en CRK, adviseur Erfgoed en 

Architectuur, gemeente Zoetermeer 
Mevr. A. van Dijk Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester, gemeente 

Zoetermeer 

 
 
 
Van der Waalsstraat  (vooroverleg) 
omschrijving:   Het bouwen van 5 multifunctionele bedrijfsruimten 
zaaknummer:  2021-005330 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
Conclusie In principe akkoord (IPA), niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet in principe aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

beleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn in principe 
voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. De 
stadbouwmeester heeft echter nog een aantal opmerkingen, met name wat de 
architectonische uitwerking betreft, zie Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  

23 december 2021 en heeft toen een negatief advies gekregen. Het plan is aangepast 
naar aanleiding van dit advies en is nu in principe akkoord. De stadsbouwmeester heeft 
nog een aantal opmerkingen die verwerkt dienen te worden. 
- De stadsbouwmeester ziet graag een bemonstering van de bakstenen en het voegwerk 
tegemoet. 
- Opmerkingen per gebouw: 
1. Gebouw 1: Geadviseerd wordt de metalen kaders niet in een witte kleur uit te voeren, 
maar in een grijze kleur RAL 7036. De kozijnen zijn van aluminium in dezelfde kleur. De 
overige aanpassingen zijn akkoord. 
2. Gebouw 2: Geadviseerd wordt de metalen kaders in RAL 7016 uit te voeren, omdat 
de voorgestelde kleur RAL 9005 te donker ten opzichte van de gelige steen is. 
Geadviseerd wordt bij de hoekpanden de plint of in horizontaal of verticaal 
siermetselwerk uit te voeren. De overige aanpassingen zijn akkoord. 
3. Gebouw 3: De laaghangende punt in het dak dient asymmetrisch op de grens tussen 
het rechter en middelste pand komen te liggen. Het middelste deel dient een apart 
onderdeel te zijn in het blok en hier een iets ander metselwerk toe te passen. 
Geadviseerd wordt het paneel boven de entree te laten vervallen en het metselwerk 
door te trekken. De kozijnen dienen RAL 7016 als kleur te krijgen, de voorgestelde kleur 
is te donker ten opzichte van de steen. De overige aanpassingen zijn akkoord. 



4. Gebouw 4: Geadviseerd wordt hier een gemêleerde gele steen van Desta te 
gebruiken. De overige aanpassingen zijn akkoord. 
5. Gebouw 5: Geadviseerd wordt in de voorgevel op de begane grond een vijfde venster 
toe te voegen, zodat de gevel rustiger wordt. Evenals bij gebouw 1 wordt geadviseerd de 
metalen kaders niet in wit uit te voeren, maar in dezelfde kleur als de kozijnen. De 
stadsbouwmeester vraagt of het toch mogelijk is de knik in de gevel iets verder naar 
links op te schuiven. Wat de linker zijgevel betreft, adviseert de stadsbouwmeester hier 
een hoogwaardige gevel te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de ramen op de begane 
grond te verlengen of door de deur en het venster links door te trekken, zodat het 
metselwerk losgesneden wordt. 

    
 

 
 

 

    
Gebouw 1                                                                gebouw 2 

 

  
Gebouw 3                                                     gebouw 4 

 

 
Gebouw 5 
Bron: Rijver Development 

 
 
 
 
  



Hoekerkade 63 - vooroverleg 
omschrijving:   uitbouw woning    
zaaknummer:  WBV20210175 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
Conclusie In principe akkoord (IPA), niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet in principe aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

beleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn in principe 
voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. De 
stadbouwmeester heeft echter nog een aantal opmerkingen, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen  -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 11 maart 
2021 en heeft toen een negatief advies gekregen. De bezwaren betroffen ondermeer het 
uiterlijk met betrekking tot de hoofdvorm, de dakhelling en de architectonische 
uitwerking. Om de bezwaren weg te nemen is gevraagd te kiezen voor een uitbreiding, 
waarbij de hoofdvorm, de dakhelling en de architectonische uitwerking meer aansluiting 
vinden bij de bestaande hoofdvorm en karakteristiek.  
- Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 11 maart 
2021 en is daarom in principe akkoord. De stadsbouwmeester heeft nog de volgende 
opmerkingen: 
1. Het tussenstuk tussen de daken met beide buurpanden dient goed te worden 
opgelost. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:  
  a. het tussenstuk wordt opgevuld met metselwerk van steenstrips conform de 
bestaande baksteen  
  b. Er wordt een brede band bekleed met zink zoals in de voorgevel (zie foto hieronder) 
gemaakt. 
2. De vensters op de eerste verdieping dienen of conform bestaand of conform het 
buurpand te worden uitgevoerd. 

 

 

       
Optie zonder balkon                                                     Optie met balkon 
Bron: aanvraagdossier 

 

 

       
Optie b. brede band bekleed met zink als scheiding tussen dakvlakken. Voorbeeld 
Hoekerkade 35-33 voorzijde.                                                     

 
  



Berkelstroom 50 - vooroverleg 
omschrijving:   Het plaatsen van een opbouw op de bestaande zij-uitbouw 
zaaknummer:  2022-004355 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
Conclusie Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn nog onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. De 
stadbouwmeester heeft een aantal opmerkingen, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen  -De stadsbouwmeester heeft waardering voor de ambitie van het plan, maar vindt het 
plan op een aantal punten nog niet voldoende uitgewerkt. Omdat dit plan als trendsetter 
gaat fungeren voor het rijtje van vijf dezelfde dubbele woningen, dient er recht te worden 
gedaan aan de situatie, het omringende landschap en architectuur en het hoofdvolume 
van de dubbele woning. 
-De stadsbouwmeester adviseert daarom negatief over het plan. Om de bezwaren weg te 
nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1.Achtergevel: Het ontwerp van deze gevel is in principe positief, maar er wordt door de 
witte omkadering te veel aandacht gevestigd op het nieuwe venster op de eerste 
verdieping. Daarnaast wordt geadviseerd het bovenlicht van de pui op de begane grond 
in de aanbouw door te zetten. 
2.Voorgevel: Over het ontwerp van deze gevel wordt negatief geadviseerd. Op de hoek is 
sprake van een stapeling van schijven. Geadviseerd wordt de massa van de opbouw 
meer te laten zweven door het te laten oversteken. Ook hier vestigt de witte omkadering 
te veel aandacht op het nieuwe venster op de eerste verdieping. 

  

 

    
Bestaand                                                            Nieuw 
Bron: Arjen Reas Architecten 

   
  

 
 
    
 
 
  



Monumenten/erfgoedadvies 
 
Vlamingstraat 83 
omschrijving:   het aanleggen van een onderheid terras aan een rijksmonument 
zaaknummer:  2022-003885 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Rijksmonument 
 
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. De 

monumentale waarden worden geschaad. De erfgoedcommissie adviseert in hoofdlijnen 
positief over het plan, maar ziet graag de afmeting van het bordes aangepast, zie 
Opmerkingen. 

Opmerkingen : - Het plan betreft de legalisering van de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve 
van een onderheid terras bij een rijksmonument. Oorspronkelijk lag de tuin hier een stuk 
hoger. Men wil het terras lager leggen om beter aan te sluiten op de in 2009 
gerealiseerde aanbouw. 
- De erfgoedcommissie is van oordeel dat de aanhechting van het monument op de 
grond zoveel mogelijk behouden moet blijven. Daarnaast wordt geconstateerd dat er 
veel treden te dicht bij elkaar zijn gepland. De commissie acht het wel voorstelbaar dat 
er een goede aansluiting op de aanbouw komt.  
- De commissie adviseert negatief over het plan, omdat de aanhechting van het 
monument op het terras onvoldoende is. Om de bezwaren weg te nemen adviseert de 
commissie een groter bordes te creëren dat recht doet aan het monument en zorgt voor 
een goede verbinding van de oorspronkelijke trap met de twee oorspronkelijke 
achterdeuren. Het bordes dient door te lopen tot 1 meter van de latere aanbouw. 
- De commissie adviseert positief over het afvoeren van de hwa onder de betonvloer 
door. 
 

 
  

 

 
Bron: Ruud van Bochoven, architect 

 
 
  



Welstandsadvies  

Vlamingstraat 83 
omschrijving:   het aanleggen van een onderheid terras aan een rijksmonument 
zaaknummer:  2022-003885 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Rijksmonument 
 
Conclusie : Niet Akkoord. Het plan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet als voorgesteld niet aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid.  
De architectonische uitwerking van het terras is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd 
en afgestemd op het bestaande pand en de omgeving. 

 

Opmerkingen : -  Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester een groter bordes te 
creëren dat recht doet aan het monument en zorgt voor een goede verbinding van de 
oorspronkelijke trap met de twee oorspronkelijke achterdeuren. Het bordes dient door te 
lopen tot 1 meter van de latere aanbouw. 

 
  

 

 
Bron: Ruud van Bochoven, architect 

 
 
  



Monumenten/erfgoedadvies 
 
Voorweg 153 
omschrijving:  Het restaureren van gevels en vervangen van kozijnen van een gemeentelijk 

monument 
zaaknummer:  2022-004321 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
status pand:  Gemeentelijk monument 
 
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. De 

monumentale waarden worden geschaad. De erfgoedcommissie ziet graag het plan op 
een aantal punten aangepast, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - De erfgoedcommissie heeft waardering voor de aanpak van de gevels en de vensters, 
maar het plan is nog onvoldoende uitgewerkt en behoeft op een aantal punten te worden 
aangepast. De opmerkingen van de commissie zijn bedoeld om tot een goed resultaat te 
komen. 
-  Om de bezwaren weg te nemen adviseert de commissie het volgende: 
1. Vensters: De profilering van de vensters is te zwaar, waardoor het aanzicht behoorlijk 
zal wijzigingen. De commissie adviseert hierover daarom negatief. De profilering moet 
conform bestaand blijven en dat kan door 7 mm dun vacuümglas toe te passen. Door 
vacuümglas toe te passen kunnen tevens de oorspronkelijke houten roeden worden 
behouden. Wiener sprossen zijn niet toegestaan. Daarnaast kan kierdichting, 
bijvoorbeeld volgens het systeem Van Ruysdael, worden toegepast. Geadviseerd wordt 
buitenbeglazing toe te passen, afgekit met bijvoorbeeld Renoseal. De werkzaamheden 
dienen conform URL 4001 Historisch timmerwerk van de stichting ERM te worden 
uitgevoerd. 
2. Ventilatie: Voor de ventilatie komen er roosters van ongeveer 5 x 20 cm in de gevel 
ter plaatse van een baksteen. De commissie ziet de roosters graag op tekening 
aangegeven. 
3. Isolatie: De gevels worden van binnenuit geïsoleerd. De commissie ziet graag op 
plattegrond aangegeven waar dit wordt gedaan en in een detailtekening hoe condens op 
de balken wordt tegengegaan. De commissie ziet hiervan graag een bouwfysisch 
rapport tegemoet. 
4. Metselwerk: De scheuren in de muren komen niet vanuit de fundering, maar door 
andere factoren. De aanpak van het metselwerk is akkoord en dient te gebeuren volgens 
URL 4001 Historisch metselwerk en URL 4006 Historisch voegwerk van de stichting 
ERM. Voor de werkzaamheden van de muurankers dient de URL 4012 Historisch metaal 
van de stichting ERM te worden gehanteerd. De gevels dienen te worden gereinigd 
volgens de BRL 2826-08 van de stichting ERM.  
 

 

 

 
Bron: K. Schra, architectuur en bouwservice 

 



Welstandsadvies 

Voorweg 153 
omschrijving:  Het restaureren van gevels en vervangen van kozijnen van een gemeentelijk 

monument 
zaaknummer:  2022-004321 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
status pand:  Gemeentelijk monument 
 
Conclusie : Niet Akkoord. Het plan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet als voorgesteld niet aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik, met name de 
profilering van de kozijnen, zijn onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op 
het bestaande pand en de omgeving. 
 

Opmerkingen : - De stadsbouwmeester heeft waardering voor de aanpak van de gevels en de vensters, 
maar het plan is nog onvoldoende uitgewerkt op het punt van de profilering van de 
vensters. De profilering van de vensters is te zwaar, waardoor het aanzicht behoorlijk zal 
wijzigingen. 
-  Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: de 
profilering moet conform bestaand blijven en dat kan door 7 mm dun vacuümglas toe te 
passen. Door vacuümglas toe te passen kunnen tevens de oorspronkelijke houten 
roeden worden behouden. Wiener sprossen zijn niet toegestaan.  

 

 

 
Bron: K. Schra, architectuur en bouwservice 

 
 
  



Heemskerckstraat 5 en 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een nokverhoging 
zaaknummer:  2022-004387 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De nokverhoging is conform andere reeds gerealiseerde nokverhogingen in hetzelfde 
woonblok. 

 
 
 

 

     
Bron: C. Spek b.v.                            Voorgevels nieuw 

 
   

 

  



 
Trompstraat 12    
 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-004754 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De nokverhoging is overeenkomstig de nokverhogingen van Trompstraat 2 en 6.   
 
  

 

            
Bron: C.Bos timmerbedrijf 

 
   
 

 

  



 
    
Toermalijn 10  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-005141 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De dakkapel aan de voorzijde heeft een breedtemaat van 3100 mm. De breedtemaat  
van het dakvlak in het midden is 4950. De breedte is kleiner dan 70% x 4950 = 3465mm. 
Ook de afstand ten opzichte van de schuine zijkant is groter dan 500 mm.   

 
 

 

      
Voor- en achtergevel bestaand                   Voor- en achtergevel nieuw 
Bron: Van Hattem Dakkapellen 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Braamberg 30 (aangepaste tekeningen)    
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op de tweede verdieping aan de voorzijde van 

de woning 
zaaknummer:  2022-005159 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 25-11-2021.  
Dergelijke dakkapellen zijn veel in de wijk op soortgelijke woningen toegepast. 
 

 
 

 

        
Voorgevel bestaand                          voorgevel nieuw 
Bron: Studio BvH 

 
   
 

 

  



 
Glanswit 2 
omschrijving:  Het maken van een constructieve doorbraak en een wijziging in de gevel 
zaaknummer:  2022-005369 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 
 

 

 
Bron: A. Shamshad 

    
 
   
 

 

  



 
Ruseschans 33 (aangepaste tekeningen)  
omschrijving:  Het wijzigen van bestaande pui voorgevel 
zaaknummer:  2022-005424 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 28-11-2021. 
 
 

 

 
Voorgevel nieuw                                          Voorgevel bestaand 
Bron: Architectenbureau Huurman 

 
   
 
 

 

  



 
 
René Clairstrook 9 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-005571 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 10-12-2021.   
 
 

 

         
Voorgevel bestaand                                 Voorgevel nieuw 
Bron: Dreumel 

 
   
 

 

  



 
Bonaire 64 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-005647 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
Conclusie Niet Akkoord. Het plan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand. 

 
Motivering De 1,75 m hoge dakkapel voldoet niet als voorgesteld aan de algemene criteria en 

de aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen. Bij de sneltoetscriteria voor 
dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid staat ondermeer het 
volgende vermeld: 
1. Algemeen: 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid 
staat ondermeer het volgende vermeld: 
1. Algemeen: 
1.1. De dakkapel heeft dezelfde hoofdvorm (contour) als de oorspronkelijke of 

vergunde dakkapellen die al op het dakvlak van de architectuureenheid staan. 
2. Plaatsing en aantal: 
2.1. Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte: bij meerdere dakkapellen op 

dezelfde dakvlakken (bij woningen die aan elkaar geschakeld zijn) worden de 
dakkapellen op een regelmatige afstand van elkaar en op dezelfde horizontale 
lijn geplaatst. 

2.5. Er is minimaal 0.5 meter dakvlak aan de boven- en de onderkant, en aan 
weerszijden van de dakkapel aanwezig. 

3. Maatvoering: 
3.1. De hoogte van de dakkapel is maximaal 50% van de hoogte van het dakvlak, 

waarbij de hoogte is geprojecteerd in het verticale vlak (en niet in de schuine 
lijn van het dak). 

3.2. De breedte van de dakkapel is maximaal 70% van de breedte van het dakvlak 
(gemeten op het midden van de hoogte van het dak), waarbij artikel 2.5 als 
minimum afstand geldt (0.5 meter). 

4. Vormgeving: 
4.1. De vormgeving is in overeenstemming met de architectuurstijl van de 

architectuureenheid (raadpleeg voor de architectuurstijl de stijlenatlas). 
5. Materiaal- en kleurgebruik: 
5.1. Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte: het materiaal- en het 

kleurgebruik is afgestemd op het materiaal- en kleurgebruik van de 
architectuureenheid. 

 
De dakkapel is 1,75 m hoog. De eerder op vergelijkbare woningen vergunde 
dakkapellen op Bonaire 62 en 26 zijn 1,5 m hoog.  (BRON: advies 
stadsbouwmeester d.d. 9-03-2017 betreffende Bonaire 62, WB20170060-0358). 

 

Opmerking Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de hoogte van eerder vergunde 
dakkapellen aan te houden, te weten 1,5 meter en de dakkapel op dezelfde hoogte 
te plaatsen als Bonaire 62 
 



 

     
Bron: Hollandia dakkapellen 

 

 
  

 



Van Rijswijckschans 64    

omschrijving:   Het plaatsen van een aan- en opbouw 
zaaknummer:  2022-006226 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 
 

 

    
Bestaand                                                       Nieuw 
Bron: Studio Gers 

 
 

 

  



 
 
 
Strawinskirode 13 > Dit plan wordt behandeld in de vergadering van 27 januari 2022 
omschrijving:   Het bouwen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-006258 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Ierlandlaan 2-10 
omschrijving:  Het herbestemmen van het leegstaande kantoorpand naar 26 zorgstudio's, 

het toevoegen van terrassen en het verplaatsen van brandtrappen en het 
maken van meerdere kozijnwijzigingen 

zaaknummer:  2022-006400 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
 
  
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 6 januari 
2022. Het plan heeft toen een negatief advies gekregen met een aantal opmerkingen 
over de stedenbouwkundige situatie, de kozijnindeling, de kleurstelling en de 
entreepartij. 
- Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 6 januari 

2022 en krijgt daarom een positief advies. 
 

 
 

 

  
Bestaand                                                               Nieuw 
Bron: A3 Architecten 

 
 

  


