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Rommelig straatbeeld door een overdaad aan 
reclame-uitingen (Amsterda

Door een ingetogen reclamevoering blijft het 
Maastrichtse stadsbeeld afleesbaar (Grote Staat)m)

Welstandscriteria voor het beschermd stadsgezicht

- Bij de beoordeling van reclame wordt ervan uitgegaan dat deze tech-
nisch, reclametechnisch en visueel optimaal wordt aangepast aan het
gebouw en ingepast in de omgeving. De attentiewaarde dient meer op
het stedenbouwkundig-architectonische ensemble te liggen dan op alleen
de commerciële reclamekant.

- De reclame op zich dient geïntegreerd te zijn in de architectuur van het
pand, dus geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van het pand, maar
dient op subtiele wijze kwaliteit toe te voegen. Dit kan het beste worden
bereikt door reclame-uitingen van meet-af-aan mee te nemen in het ont-
werpproces.

- Aan de reclames worden qua hoeveelheid, omvang en vormgeving hoge
eisen gesteld, die tevens beperkingen inhouden om wildgroei te voorko-
men.

- Aangezien goed ontworpen gebouwen met een gaaf karakter c.q. histori-
sche panden zoveel eigen waarden hebben, die zichtbaar en afleesbaar
moeten blijven, dient reclame een bescheiden en terughoudende toevoe-
ging te zijn, ook qua grootte en vorm. Hier moet dan ook meestal worden
volstaan met een toepassing van losse belettering.

- De reclame dient op zich een eigen kwaliteit te hebben qua vormgeving,
materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging.

- Reclame moet een functionele relatie bezitten met het betreffende pand.
Verwijzingen naar een elders gelegen bedrijf of winkel of merknaam
wordt niet toelaatbaar geacht, met uitzondering van reclames op licht-
bakken aan lantaarnpalen op de door het College van Burgemeester en
Wethouders vastgestelde lijst van doorgaande in- en uitvalswegen.
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bron: Welstandsnota Maastricht
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Winkelen in het centrum van een dorp of stad is voor mij 
zo’n beetje als op zo’n feestje komen. En ik heb zelf een 
sterke voorkeur voor een ontspannen feestje, omdat ik dan 
uiteindelijk veel meer aandacht heb voor de gasten en veel 
meer heb gezien, gehoord, genoten, uitgewisseld dan op 
zo’n schreeuwerig lawaaiig feestje. Op de bladzijde hier-
naast staan twee foto’s: links een lawaaiig feestje en rechts 
een ontspannen ingetogen feestje. Welk feestje heeft uw 
voorkeur?
                Jakko Smit

Voorwoord
Stelt u zichzelf het volgende voor. Er is een feest ter ere 
van u georganiseerd. Er zijn veel gasten. U komt de feest-
ruimte binnen. Alle gasten staan verspreid over de ruimte. 
En nu willen al die gasten, hoe dichtbij of veraf ze zich ook 
maar bevinden, u direct spreken. Het feest zal nog uren 
duren, maar ze willen allemaal op hetzelfde moment uw 
aandacht. U kunt natuurlijk niet al die gasten tegelijk uw 
aandacht geven. Maar in plaats van rustig af te wachten 
tot u naar de gasten toekomt, beginnen ze nu allemaal 
harder te praten, steeds harder naar u te roepen, sommigen 
schreeuwen zelfs. In het kabaal en de chaos vangt u wel 
wat flarden van zinnen en losse woorden op, maar u komt 
met niemand tot een goed gesprek. 

En dat is jammer, want het feestje had ook als volgt kunnen 
verlopen.

U komt de feestruimte binnen. Vooraan ziet u enkele 
bekenden. U begroet ze, met een enkeling heeft u een fijn 
gesprek. De sfeer is die van een kalm geroezemoes, waar de 
mensen goed verstaanbaar zijn als je er dicht in de buurt 
bent. U loopt weer verder de ruimte in, waar u echt even 
aandacht heeft voor wie er zijn en weer een of meerdere 
gesprekken aanknoopt. U weet aan het begin nog niet wie 
er allemaal zijn, maar door ontspannen steeds een ander 
deel van de feestruimte aan te doen, heeft u uiteindelijk 
toch alle gasten gezien en begroet, en heeft u met enkele 
gasten uitvoeriger gesproken, gelachen en/of afspraken 
gemaakt.     
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plangrens beeldkwaliteitplan

de Witte Kerk: krachtig beeldmerk

het karakteristieke gemeentehuis



Aanleiding
Het centrum van Noordwijkerhout heeft de laatste jaren een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt. Het aanbod is vollediger geworden. Er 
zijn veel parkeerplaatsen bijgekomen. Er is een groot aantal woningen 
gebouwd. De openbare ruimte is aangepakt. 
Dit alles heeft zijn weerslag. Er staan nieuwe investeringen in het 
centrum op stapel in de vorm van nieuwe bouwplannen voor winkels, 
woningen en parkeerplaatsen.

Er lijkt nu minder koopkrachtafvloeiing te zijn, omdat op het vlak van 
de dagelijkse benodigdheden de achterstanden ten opzichte van 
plaatsen in de omgeving zijn weggewerkt. De vraag is nu hoe de be-
stedingen in het centrum nog verder opgevoerd kunnen worden. Hoe 
kunnen mensen in Noordwijkerhout, de omgeving en recreanten en 
toeristen worden verleid om uitgebreid te winkelen, juist hier. Consu-
menten zijn immers zeer mobiel.

Retailers hanteren het onderscheid tussen runshoppen en funshoppen. 
Het eerste is inmiddels mogelijk, het tweede nog in onvoldoende mate. 
De voorwaarden hiervoor liggen in het aanbod: voldoende winkels 
voor niet-dagelijkse benodigdheden, kwalitatieve ondersteunende ho-
reca, terrassen, maar ook de juiste sfeer en beeldkwaliteit. De beleving 
speelt een belangrijke rol. 

Het centrum van Noordwijkerhout kent een zeer gave en karakteris-
tieke stedebouwkundige structuur: een assenkruis van Dorpsstraat en 
Zeestraat/Havenstraat met op de kruising de Dorpsringweg met in het 
midden de Witte Kerk. Deze gave structuur wordt architectonisch on-
dersteund door de Witte Kerk, het gemeentehuis en enkele bijzondere 
panden. Er zijn echter op architectonisch gebied nog grote verbete-
ringen mogelijk. Een aantal panden is architectonisch schraal. Enkele 
gevels die in de basis heel aardig zijn, gaan schuil achter een woud van 
reclame of zijn als gevolg van onverschillig uitgevoerde verbouwingen 
niet meer als waardevol herkenbaar. Met de nodige individuele en col-
lectieve inspanningen en investeringen is het mogelijk om de bele-
vingswaarde naar een hoger niveau te tillen waarmee een belangrijke  
voorwaarde voor funshopping wordt ingevuld. 

Doel
Doel van dit beeldkwaliteitplan is een (geleidelijke) verbetering van de 
afzonderlijke winkel- en horecapanden en daarmee van het centrum als 
geheel. Met het plan kunnen komende verbouwingen en nieuwbouw-

projecten worden getoetst op wezenlijke aspecten voor de beleving 
van het winkel- en horecagebied.
Het plan gaat in op stedebouwkundige aspecten zoals korrelgrootte, 
op architectonische aspecten zoals verhoudingen, gevelopbouw, kleur- 
en  materiaalgebruik, op aspecten als reclamevoering en uitstallingen. 
Het plan geeft criteria waaraan nieuwe of te verbouwen winkel- en 
horecapanden moeten voldoen. 

Een beeldkwaliteitplan is geen uitvoeringsplan. Er worden alleen wel-
standscriteria als toetsingskader voor nieuwbouw en verbouw gege-
ven. Deze criteria kunnen echter ook worden gelezen als suggestie of 
handleiding voor verbetering van bestaande gevels en zo inspireren 
en stimuleren tot actie. Het is aan de eigenaren van de panden en de 
winkeliers om dan ook daadwerkelijk verbeteringen aan te brengen.

Het achterliggende doel is om meer mensen naar het centrum te lok-
ken en deze langer in het centrum vast te houden. Deze verleidings-
strategie vraagt om een collectieve inzet. Het vraagt bovendien een 
lange adem om het centrum als geheel naar een ander niveau te tillen. 
Echter elk nieuwbouwplan, elke verbouwing, elke aanpassing van gevel 
of winkelpui is er een. 

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de karakteristiek van het centrum. Hoofdstuk 3 
geeft een globale waardering van de belevingskwaliteit van de huidige 
panden. Hoofdstuk 4 bevat de toetsingscriteria die hier een voor een 
worden behandeld, toegelicht en geïllustreerd. Eerst wordt de gedachte 
achter de criteria uitgelegd. Vervolgens staan de citeria vetgedrukt op-
gesomd. In hoofdstuk 5 worden voorbeelden gegeven die suggesties 
tonen op welke wijze de beleving van concrete panden kunnen worden 
verbeterd. Hoofdstuk 6 gaat in op de status van het beeldkwaliteit-
plan na vaststelling en onder welke voorwaarden van het gestelde kan 
worden afweken. 

1. Inleiding
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Bestaande bebouwing Assenkruis, ‘kerkhof’, ‘pleinen’ en ‘stegen’

Coremolen

Salvatorhof

Rusthof

Landbouwplein

Noordwijkerhout ca. 1900. Het assenkruis is goed herkenbaar en ook het School-
laantje is al aanwezig.

Opdeling in ‘panden’ aan de Dorpsstraat Idem aan het Schoollaantje
8

Dorpsstraat in verschillende tijden (bron: geschiedenis-noordwijkerhout.fotopic.net)



Ruimtelijke hoofdstructuur
De ruimtelijke hoofdstructuur wordt gevormd door het assenkruis 
van Dorpsstraat enerzijds en Zeestraat en Havenstraat anderzijds. De 
Dorpsstraat is ontstaan als route over de hoger gelegen strandwal 
parallel aan de kustlijn en de duinzone. Een van de nederzettingen 
op deze strandwal is Noordwijkerhout. Ter plaatse van deze kern zijn 
dwarsverbindingen ontstaan met de duinzone (west) en het achterland 
(oost). Onderdeel van dit achterland vormen ook de vaarten waarover 
kalkzandsteen werd vervoerd. Dit verklaart de namen Zeestraat respec-
tievelijk Havenstraat.  

Aan de kruising ligt de karakteristieke Witte Kerk, waarvan het ‘kerkhof’ 
met een lage muur is afgebakend. Hier omheen ligt de Dorpsringweg. 
De centrale openbare ruimte binnen de kern.
Deze ruimtelijke hoofdstructuur valt precies samen met de voorzienin-
genstructuur, met name als het gaat om winkels en horeca. 

In de oksels van de hoofdstructuur liggen enkele openbare 
ruimten. In het geval van de Coremolen en het Landbouwplein be-
treft het de restruimtes tussen de achterkanten van de percelen aan 
de hoofdstraten. Ze worden gebruikt voor parkeren en bevoorrading. 
De andere twee openbare ruimten, de Rusthof en de Salvatorhof, zijn 
rustige woonpleintjes. 

Dat de straten van het karakteristieke assenkruis de oorsprong van het 
dorp vormen, is vooral afleesbaar aan de Witte Kerk en een handvol 
oudere panden, die nog als zodanig herkenbaar zijn. De andere panden 
zijn in het algemeen noch erg oud noch architectonisch waardevol. Het 
aantal historisch waardevolle panden kan uiteraard niet worden ver-
groot. Wel kan zorgvuldig worden omgegaan met de nog aanwezige 
historisch waardevolle panden en kan er in zijn algemeenheid meer 
aandacht komen voor architectonische kwaliteit.  

Korrelgrootte 
Wat zichtbaar maakt dat we hier te maken hebben met de oorsprong 
van het dorp, is onder meer de korrelgrootte. Korrelgrootte staat hierbij 
voor de maat van de afzonderlijke bebouwingseenheden of complexen  
waaruit een straatwand is opgebouwd. Op enkele uitzonderingen na 
zijn de straatwanden opgebouwd uit individuele panden (in tegenstel-
ling tot buitenwijken, waar de bebouwing vaak bestaat uit geschakelde 
en rijwoningen). En hoewel deze individuele panden dan niet altijd 
bijzondere kwaliteiten hebben, dragen ze wel bij aan de herkenbaar-

heid van de oorsprong van Noordwijkerhout, de historiciteit van deze 
straten. 

Deze korrelgrootte draagt ook bij aan het ervaren van de menselijke 
maat en aan een grote mate aan diversiteit en verscheidenheid. 

De uitzonderingen, daar waar meerdere percelen zijn samengevoegd 
tot een groter bouwplan, een complex, is die fijne korrelmaat aangetast 
en is het karakter veranderd.  

Bouwhoogte
Bijna onvermijdelijk heeft er de afgelopen decennia in het centrum een 
schaalvergroting plaatsgevonden. Daar waar voor WOII bouwhoogten 
van één laag met kap en twee lagen (met of zonder kap) de boventoon 
voerden, is nu vaak sprake van drie lagen. Het centrum is hierdoor 
minder dorps geworden. Echter, met de groei van Noordwijkerhout als 
geheel en met diverse grootschaliger bouwplannen buiten het centrum 
is de stap van dorps naar meer kleinstedelijk al jaren geleden gezet.

Bouwstijl
De bebouwing aan de winkelstraten stamt uit allerlei periodes. Het 
grootste deel is van na WOII. Elk decennium vanaf de jaren ‘50 is 
vertegenwoordigd. De architectuur is dan ook zeer divers. Er is geen 
overheersende bouwstijl herkenbaar. Het ligt daarom niet voor de hand 
de gewenste beeldkwaliteit op een bepaalde bouwstijl te baseren, maar 
in te zetten op architectonische kwaliteit in zijn algemeenheid en op de 
wetmatigheden die hierin zijn te ontdekken.

2. Karakteristiek
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hoge belevingswaarde

lage belevingswaarde

in potentie onder-
steunend

ondersteunend

in potentie hoge belevings-
waarde
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Kaart belevingswaarde huidige situatie



Stel, bezoekers van de Keukenhof of van het strand willen aansluitend 
nog een paar uurtjes gezellig winkelend doorbrengen en nog iets 
drinken en/of eten in een gezellige sfeer. Wat treffen deze mensen aan 
in Noordwijkerhout. Wat draagt hier bij aan die gezellige sfeer? Welke 
gevels zorgen voor een hoge belevingskwaliteit? En welke gevels zijn 
hierin min of meer neutraal of ondersteunend?

Een inventarisatie van de huidige winkelgevels is van belang om te zien 
waar inspanningen nodig zijn om het centrum als geheel op een hoger 
peil te krijgen wat betreft de belevingskwaliteit. Het gaat hierbij om de 
beleving van de gevel als totaal en niet om alleen de winkelpui.
 
Hoewel de waardering van gevels op belevingswaarde niet getalsmatig 
of in absolute termen kan worden uitgedrukt, kunnen gevels op basis 
van enkele overwegingen worden ingedeeld in enkele grove catego-
rieën. 
De hier gebruikte overwegingen zijn: 

Is het pand makkelijk herkenbaar? Is het totaal van de gevel een • 
leesbaar geheel of is het een optelsom van verschillende onder-
deeltjes? In dat laatste geval leidt dit tot een rommelig en/of 
anoniem gebouw.
Is de gevel zorgvuldig vormgegeven, qua compostie, verhoudin-• 
gen, qua detaillering?
Wat is de kwaliteit en uitstraling van de gebruikte materialen?• 
Dragen kleurstelling en reclame-uitingen bij aan een prettig, sa-• 
menhangend en rustig straatbeeld?

De onderscheiden hoofdcategorieën zijn: hoge belevingswaarde, on-
dersteunend en lage belevingswaarde. 

Gevels met een hoge belevingswaarde zijn herkenbare gevels, die 
door hun heldere compositie, zorgvuldige vormgeving en kwalitatief 
hoogwaardige materiaalgebruik postief bijdragen aan de attractiviteit 
en diversiteit van het centrum. 
Het gaat hier veelal om oudere panden met een rijkdom aan (ambach-
telijke en kunstige) details in lijst- en metselwerk en die door hun leef-
tijd een meerwaarde hebben in de beleving als gevolg van een menge-
ling van authenticiteit, historische gelaagdheid, patina en uniciteit. 
Dit wil echter niet zeggen dat een nieuw of relatief jong pand niet 
waardevol zou kunnen zijn.

Met ondersteunend worden gevels bedoeld die van zichzelf niet als bij-

zonder waardevol kunnen worden bestempeld, omdat ze daarvoor wat 
betreft compositie, details of authenticiteit niet uitzonderlijk genoeg 
zijn, maar die wel een positieve bijdrage leveren aan het straatbeeld. 

Naast de categorieën hoge belevingswaarde en ondersteunend worden 
ook onderscheiden: in potentie hoge belevingswaarde en in potentie 
ondersteunend. Dit zijn gevels die in de basis waardevol zijn of waren, 
maar schuil gaan achter luifels en gevelreclame; gevels waarvan de uit-
straling met relatief eenvoudige middelen is te verbeteren: verwijderen 
luifel, een andere kleurstelling, minder of andere gevelreclame, andere 
kozijnen.

De gevels in de categorie lage belevingswaarde zijn in de basis zodanig 
van opzet dat ze alleen met grotere en/of meer ingrepen zijn om te 
vormen tot ondersteunende gevels. 
Hier zal de meeste creativiteit, inventiviteit en inspanning nodig zijn. 
Hiermee is echter ook de grootste kwaliteitssprong te maken voor het 
centrum als geheel. 

In het hoofdstuk hierna worden de criteria gegeven waaraan nieuw-
bouw, verbouw en aanpassing van winkelpanden moeten voldoen. Ze 
zijn ook te gebruiken als inspiratie of handleiding voor initiatieven om 
gevels een categorie hoger te tillen.

3. Belevingswaarde huidige situatie
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4. Criteria
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Het effect van verschil in korrelgrootte

Een korrelmaat tot 10 meter en meer (boven) geeft een heel ander effect dan 
een korrelmaat van 5 a 8 meter (onder). 

De korrelgrootte van de complexen 
op de foto’s hiernaast overstijgen 
vele malen het afzonderlijke pand. 
In het bovenste voorbeeld is geen 
sprake van parcellering. 

Het complex in het midden is op 
verschillende manieren onder-
verdeeld, maar niet niet op een 
pandsgewijze manier. 

Het voorbeeld linksonder is 
geparcelleerd, zodat het uit losse 
‘panden’ lijkt te zijn opgebouwd 
(visueel, maar ook zo veel mogelijk 
qua interne verkaveling). Daarmee 
komt het onderste voorbeeld het 
dichtst in de buurt bij het karakter 
van de oorspronkelijke opbouw van 
het centrum (zoals bijvoorbeeld op 
de  foto rechtsonder).



Met korrelgrootte wordt bedoeld de omvang van de afzonderlijke 
bouwstenen (korrels) waarmee een straatwand is opgebouwd. Grote 
delen van oude binnensteden en dorpen zijn opgebouwd uit panden 
die in breedte variëren van 5 tot 8 meter en in hoogte van een laag met 
kap tot drie lagen met kap. Gebouwen met een bijzondere functie had-
den (en hebben) een afwijkende grotere korrelmaat; kerken, stations, 
scholen, gemeentehuizen, postkantoren, et cetera. Toen de wijze van 
bouwen na 1900 langzaam en na 1945 snel veranderde werd de bouw 
van winkels en woningen steeds grootschaliger. Hiermee werd dus ook 
de korrelmaat vergroot. Dit leverde een heel ander karakter op. De 
individuele winkel en woning waren daarbinnen niet meer direct aflees-
baar. Er ontstond minder diversiteit, meer repetitie. De menselijke maat 
dreigde verloren te gaan.
Een van de onderscheidende factoren tussen de oudere stads- en 
dorpsdelen en de nieuwere wijken is nu nog steeds de korrelgrootte. 
Het beleid in de winkelstraten is er op gericht het kleinschalige, dorpse/
kleinstedelijke, individuele, grondgebonden en pandsgewijze karakter 
te versterken.

Ontwikkelingen met een korrel groter dan een ‘pand’ dienen daarom 
zoveel mogelijk een pandsgewijze opzet te krijgen, zodat een herken-
bare gevelverdeling (parcellering) ontstaat.
Middelen hiertoe zijn:

variatie in materialisering en kleurstelling, • 
rooilijnverspringingen, • 
per ‘pand’ een kap of topgevel,• 
per ‘pand’ een andere bouwhoogte,• 
variatie in puien, gevelopeningen, kozijnen en ramen;• 
‘panden’ visueel op de grond zetten middels penanten of muur-• 
dammen aan weerszijden van de winkelpuien.

Het is van belang de parcellering al op het niveau van de plattegronden 
in te brengen, om tot een overtuigend bouwplan te komen en cosmeti-
sche facadearchitectuur te voorkomen.   

Criteria:
Bouwplannen worden zoveel mogelijk pandsgewijs opgezet. Par-
cellering leidt tot ‘panden’ van ca. 5 tot 8 meter breed.

Als een winkel de begane grond van twee ‘panden’ beslaat, dan 
zijn de winkelpuien verschillend. Beide puien hebben een relatie 
met de bovengelegen gevel.   

4.1   Korrelgrootte
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onder: winkels die twee panden beslaan hebben twee verschillende puien.

onder en boven: voorbeelden van nieuwbouw waarbij parcellering is toegepast.



I:   topgevel of kap
    
II:   middenstuk

III:  plint

begane grond 
is relatief hoger

1e verdieping 

Dit gebouw heeft een lage 
winkelpui. Optisch lijkt de 
begane grondverdieping 
lager dan de verdiepingen 
erboven. In combinatie met 
de luifel is de winkel heel 
erg weggestopt.  

Dit gebouw heeft geen 
topgevel en geen plint
Het ziet eruit alsof het 
nog niet af is. Alsof het de 
bedoeling is er nog een ver-
dieping, kap of dakopbouw 
op te bouwen.

14

Verticale driedeling gevel 

Verhouding tussen begane grond en overige verdiepingen

2e verdieping of kap

Doordat de begane grond aanzien-
lijk hoger is dan de verdiepingen 
oogt de opbouw ‘natuurlijk’. 



De klassieke opbouw van een gevel in verticale richting is die van de 
driedeling: basement, middenstuk en bekroning. Deze driedeling is 
in veel gebouwen herkenbaar. Tijdens de decennia van het Nieuwe 
Bouwen is deze driedeling als vanzelfsprekendheid echter verdwenen. 
Wanneer de driedeling doelbewust niet wordt toegepast, is dat veelal 
gecompenseerd in de compositie. Wat echter veelvuldig voorkomt dat 
de driedeling onbewust niet wordt toegepast. Op dat moment ont-
staan soms eigenaardigheden, zoals:

het gebouw lijkt te zweven;• 
het gebouw lijkt in de grond weggezakt te zijn;• 
het gebouw sluit koud aan op het maaiveld;• 
het gebouw lijkt aan de bovenkant zomaar afgekapt.• 

Om dit te voorkomen wordt voorgesteld aandacht te besteden aan 
deze driedeling:
I. topgevel en/of kap
II. middenstuk
III. plint
De hoogte van de plint kan variëren van ca. een halve meter vanaf 
maaiveld tot de gehele winkelpui.  

Naast deze driedeling is van belang dat de begane grond verdieping in 
goede verhouding staat tot de rest van de voorgevel.  Deze is namelijk 
nogal eens (optisch) te laag. Soms doelbewust  zoals in nieuwbouw uit 
de jatren ‘70 en ‘80, waarin dit toen de trend was. Vaak als gevolg van 
later aangebrachte luifels of zonweringen. 
Behalve een functioneel argument om de begane grond verdieping 
hoger te maken dan de andere lagen, is het dus ook een visueel 
argument. Blijkbaar zijn we gewend dat dit zo is. Veel panden (m.n. 
herenhuizen) tot ca. 1920 hadden een bel-etage. De bel-etage had een 
grotere hoogte dan de andere verdiepingen. Als er geen sprake was 
van een souterrain, dan sloot deze direct aan op het maaiveld.

Criteria:
Elke straatgevel kent in principe de driedeling van plint, midden-
stuk en topgevel of kap. 

De begane grond verdieping is hoger dan de overige verdiepingen. 

Uitzonderingen zijn niet bij voorbaat uitgesloten, maar dienen door de 
indiener architectonisch te worden beargumenteerd. 

4.2   Gevelopbouw en verhoudingen

15

boven: plinthoogte v.l.n.r.: ca. 40 cm., tot halverwege de begane grond, de gehele winkelpui. 

boven en onder: begane grond duidelijk hoger dan de verdiepingen oogt natuurlijk. 
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Ontbreken van topgevels en kappen

Gevelbeeld zonder topgevels en kappen 

Gevelbeeld met topgevels en kappen

Links en midden kloeke kappen, rechts een groot overstek als gevelbeëindiging.

Onvolledige kappen en te steile kappen



In de klassieke bouwkunst is de bekroning van de gevel altijd een be-
langrijk aandachtspunt geweest. In de modernistische architectuur die 
vanaf ca. 1900 tot ontwikkeling kwam en de belangrijkste bouwstijl was 
in de decennia na de tweede wereldoorlog is deze aandacht groten-
deels verdwenen. Zo ziet men dat heel veel gebouwen zonder gevel-
beëindiging zijn gebouwd. Soms doelbewust om moderniteit uit te 
drukken, Vaker omdat het gebouw niet is vormgegeven, en niet meer is 
dan een schil rond een gewenst volume. 

Het ontbreken van een gevelbeëindiging levert vaak een incompleet en 
soms zelfs armoedig beeld op. 

Er zijn verschillende manieren om een gevel te beëindigen: een kroon-
lijst, een overstek, of een topgevel. Ook wanneer er sprake is van een 
kap is het van belang de overgang van gevel naar kap bewust vorm te 
geven. 
Een boeibord is een armoedige oplossing die niet vergelijkbaar is met 
een lijst. 
Er bestaan voorbeelden waarbij extra metselwerk boven het niveau van 
het dak leidt tot een acceptabele gevelbeëindiging. Enige ornamentiek 
helpt echter om te overtuigen.

Op een luchtfoto van een oude kern, zoals Noordwijkerhout is de oor-
spronkelijke kappenstructuur nog goed waarneembaar. De gebouwen 
werden veelal gekenmerkt door hun krachtige , kloeke en eenduidige 
kap, veelal met een dakhelling van 45°.
Veel kappen, zeker de in de loop der tijd aangepaste of later aange-
brachte kappen, zijn met het oog op zoveel mogelijk ruimtewinst, erg 
grof en uit verhouding. De kaphellingen zijn vaak te steil en de kap-
vorm is vaak onvolledig. Het straatbeeld lijdt hier vervolgens onder. 

Criteria:
De gemeente wil de historische en dorpse karakteristiek verster-
ken. Bij nieuwbouw vormt een eenduidige kap of topgevel het 
uitgangspunt. De topgevel wordt vormgegeven als beëindiging of 
bekroning van de gevel.

De kaphelling bedraagt maximaal 60°.

4.3   Topgevels / kappen

17

Gevelbeeld met topgevels en kappen

Verschillende 
voorbeelden 
hoe in nieuw-
bouw kappen, 
topgevels en 
kroonlijsten zijn 
toegepast.



18

Bij dit complex is het verschil tussen winkels onder een overbouwing en winkels in het vlak van de gevel goed te ervaren.



Arcades zijn openbare loopzones op de begane grond achter de eigen-
lijke rooilijn van de gebouwen. De bovenverdiepingen lopen wel door 
tot de rooilijn waardoor een overbouwde ruimte ontstaat, een droog-
loop. De bovenverdiepingen worden in de rooilijn ondersteunt door 
kolommen. Oorspronkelijk waren arcades gewelfd. De gebogen vormen 
hiervan hebben tot de naam arcade geleid (arc = boog). 

Met name in Zuid-Europese landen zijn hiervan mooie voorbeelden te 
vinden. Ze bieden schaduw die in het klimaat aldaar zeer welkom is.

Overbouwingen ondersteund door kolommen zijn niet exact hetzelfde 
als arcades, maar kennen sterk vergelijkbare eigenschappen als het 
gaat om de beleving. 

Sinds eind jaren 1970 zijn arcades en overbouwingen ook in Nederland 
(weer) in zwang. Veel van de voorbeelden hiervan kenmerken zich door 
een geringe hoogte en/of  een geringe breedte. Dit nodigt niet uit om 
er onder te lopen.
De arcades maken vaak dat de winkels die er aan liggen nauwelijks 
zichtbaar zijn. ‘s Avonds en ‘s nachts kunnen ze het gevoel van sociale 
onveiligheid oproepen.

In zijn algemeenheid zou men in Nederland alleen arcades en over-
bouwingen in nieuwbouwplannen moeten opnemen, als ze minstens 6 
meter hoog zijn, en 3 meter diep. 
Deze maatvoering past echter niet bij de dorpse / kleinsteedse schaal 
van Noordwijkerhout. 

Voor afzonderlijke winkelpanden gelden de meeste genoemde bezwa-
ren niet. Het is aan de eigenaar c.q. winkelier of een afzonderlijk winkel-
pand een terugliggende gevel of geveldeel krijgt of behoudt. 

Criteria:
Arcades en overbouwingen zijn niet in te passen in de schaal van 
Noordwijkerhout.  

4.4   Arcades en overbouwingen

19

In het centrum van Rotterdam zijn “De Boog-
jes” (1977) onlangs gereconstrueerd tot een 
‘normale’  gevel.

De buitenlandse voorbeelden zijn in Nederland nooit geëvenaard, daarvoor zijn ze te smal en te laag.

“De Boogjes” voor de verbouwing. “De Boogjes” tijdens de verbouwing.

“De Boogjes” na de verbouwing.
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Materialisering en profilering van ramen, 
deuren en kozijnen beïnvloeden de uitstra-
ling van de gevel.

Samenhangend en terughoudend kleur-
gebruik maken dat de gevel als geheel 
spreekt. 

Zorgvuldig bewaarde of teruggebrachte 
details dragen bij aan de belevingswaarde 
van het centrum.



Materialen en kleuren zijn zeer bepalend voor de beleving. Soms wordt 
de keuze voor een materiaal bepaald op basis van kosten en onder-
houd. Zeker als het een winkelpand betreft, zou ook de uitstraling in de 
keuze moeten worden betrokken.  

De wat oudere kunststofkozijnen, -ramen en -deuren bijvoorbeeld kun-
nen een negatieve uitstraling hebben. Ze zitten vaak ondiep in de ge-
vel, de profielen zijn vaak erg dik, het wit is te wit en ventilatieroosters 
vallen in het zicht. Ze zorgen zo voor een vergroving en vervlakking van 
de gevel. Inmiddels hebben zich wel een verbreding van het aanbod en 
een verbetering van de (esthetische) kwaliteit voorgedaan. 

Kwaliteit heeft ook betrekking op de kwaliteit van bijvoorbeeld de bak-
steen, het voegwerk, het plaat- en lijstwerk. Zo is er een enorm verschil 
in uitstraling tussen naadloos verlijmd lijstwerk en met schroeven en 
doppen bevestigd lijstwerk vol kieren.

Veel winkels, zeker ketens, profileren zich met een of meer kleuren. 
Deze zijn vaak ook verwerkt in het logo en de naam van de winkel. 
Hoewel een winkelstraat uiteraard veel levendiger mag ogen dan een 
woonstraat, wordt deze chiquer als ook hier terughoudend wordt 
omgesprongen met kleuren. Felle kleuren in combinatie met grote op-
pervlakten zorgen vaak voor een schreeuwerig aanzicht.

Veel panden uit oudere periodes kennen een rijkdom aan details. Dit 
heeft te maken met een andere wijze van bouwen, ambachtelijker, maar 
ook met een andere opvatting over bouwen. Een gevolg is onmis-
kenbaar dat er aan veel jonge gebouwen per m² gevel veel minder 
is te beleven dan aan veel oudere gebouwen. Dit is niet te ondervan-
gen door kunstmatig versieringen toe te voegen. “Detaillering” heeft 
betrekking op bouwkundige details die integraal in het gebouw zijn 
opgenomen: geen toevoegingen, maar toepassingen. 

Criteria:
Het materiaal- en kleurgebruik en de detaillering dienen te vol-
doen aan de gebiedscriteria uit de welstandsnota.

Een positieve beleving is gebaat bij toepassing van hoogwaardige 
materialen, terughoudend kleurgebruik en een hoge mate van 
detaillering. 

Ondergeschikte onderdelen als (leiding)kokers, kabels en afvoeren 
moeten (zo) onzichtbaar (mogelijk) worden weggewerkt.

4.5   Materiaal- en kleurgebruik, detaillering

Op een zelfde oppervlak aan gevel kan het aantal details per 
pand enorm verschillen. Aan een pand met een grotere rijkdom 
aan details is in het algemeen meer te beleven. Details moeten 
hoe dan ook ondergeschikt zijn aan de compositie, zodat het 
geheel een rustig totaalbeeld oplevert.. 

21
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Luifels verbreken de relatie tussen begane grond en de rest van de gevel.

Het pandsgewijze karakter wordt door luifels verstoord. Panden zonder luifels bieden voldoende mogelijkheden voor reclamevoering. 



Eind jaren ‘70, begin jaren ‘80 was intimiteit in, als reactie op de groot-
schaligheid en de grenzeloosheid van het moderne bouwen van de de-
cennia daarvoor. Dit manifesteerde zich in verlaagde schrotenplafonds 
in woningen, kleine onvindbare entrees van gemeentehuizen en luifels 
aan winkelpanden. De wereld van de etalages werd afgesneden van de 
gevels erboven. Dit alles om de wereld klein, overzichtelijk en intiem te 
maken. De luifels werden niet zozeer architectonisch afgestemd op de 
betreffende panden, maar tamelijk grof en goedkoop uitgevoerd. Ze 
werden en worden dankbaar benut om relame-uitingen aan te hangen, 
vaak even grof als de luifel zelf. 

Onvoorziene effecten van deze ontwikkeling waren echter: 
dat winkelpui en bovenverdiepingen steeds verder uit elkaar groei-• 
den als twee geheel geïsoleerde werelden; 
dat de bovenverdiepingen (verder) verwaarloosd werden, en archi-• 
tectonische details verloren gingen;
dat het onderscheid tussen aangrenzende panden niet langer • 
waarneembaar was, doordat luifels vaak voor meerdere panden 
langs werden getrokken;
dat de luifels zon wegnemen uit de straat en een schaduw werpen • 
op het bovenste deel van de winkelpui.

Men kan zelf ervaren dat zelfs wanneer men zich alleen richt op de 
wereld op ooghoogte (etalages, uitstallingen, terrassen) de kwaliteit 
van de wereld daarboven (gevels van bovenverdiepingen) toch invloed 
heeft op de kwaliteit van de beleving. 

Door luifels weg te laten, kan de gevel als één geheel worden be-
schouwd. Hierbij vormt de winkelpui weliswaar een verbijzondering, 
maar behoudt deze wel samenhang met de rest van de gevel. Dit komt 
de beleving ten goede.

Criteria:
Doorgaande pand- of gevelbrede luifels zijn niet toegestaan. 
Gevels zonder luifels vormen het uitgangspunt.

Wanneer er toch wordt gekozen voor een luifel, dient deze:
te worden beperkt tot de breedte van de gevelopeningen; •	
aan te sluiten bij de bouwstijl van het pand;•	
slank te worden gedetailleerd. •	

De luifel mag het gevelbeeld en het straatbeeld niet overheersen. 

4.6   Luifels
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Grote reclameborden en -lichtbakken onttrekken de gevel aan het zicht waardoor er een ‘onderwereld’ en een ‘bovenwereld’ ontstaat die beide niets met elkaar te maken 
lijken te hebben. 
  

De toepassing van open letters direct op de gevel maakt dat de gevel het decor wordt voor de naam van de winkel, waardoor beide elkaar versterken.  



Op de gevel prijkt uiteraard de naam van de winkel. De gekozen manier 
is bepalend voor de indruk van de klant over de winkel. Dit geldt zowel 
voor het lettertype als de wijze waarop de letters op de gevel zijn 
geplaatst. 
Een mooie of nette gevel kan eveneens bijdragen aan een goede 
indruk van de winkel. Het is dus vanzelfsprekend dat als gevelreclame is 
afgestemd op de architectuur van het pand, beide elkaar versterken en 
zo een betere indruk maken.

Borden, lichtbakken en spandoeken zijn vaak grof en dragen zelden bij 
aan de architectonische kwaliteit en de positieve beleving van het pand. 
Losse letters op de gevel (zoals bijvoorbeeld doos-, frees-, licht- of 
neonletters) zorgen ervoor dat de gevel visueel doorloopt. Ze vormen 
geen onderbreking van de architectuur maar een toevoeging.  

Criteria:
Om te zorgen dat reclame-uitingen worden geïntegreerd in de 
vormgeving van het gebouw, hoort bij elke vergunningaanvraag 
voor nieuwbouw of verbouw van een winkelpand een voorstel 
voor gevelreclame. 

Het aanbrengen of aanpassen van reclame is vergunningplichtig. 
Dit is geregeld in de WABO. Bij een aanvraag van gevelreclame 
voor monumentale of beeldbepalende panden moet in beginsel de 
welstandscommissie advies vragen aan de monumentencommissie.

Alleen reclame voor producten en diensten die in het desbetref-
fende pand worden verkocht, is toegestaan. 

Gevelreclames beperken zich tot de ruimte tussen begane grond 
en eerste verdieping (ruim onder de onderkant van de kozijnen 
van de eerste verdieping).

Lichtbakken en spandoeken op en evenwijdig aan de gevel zijn 
niet toegestaan. Borden op en evenwijdig aan de gevel zijn alleen 
toegestaan, als hiervoor in de oorspronkelijke architectuur uit-
drukkelijk een plek in de gevel is opgenomen. 

Voor afmetingen wordt verwezen naar de welstandsnota. De 
gebruikte middelen, materialen en de vormgeving zijn echter van 
zwaarwegender belang dan de exacte omvang.

Knipperende en bewegende reclames zijn niet toegestaan.

4.7   Reclame op de gevel
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Linksboven en linksmidden: Het 
zonnescherm lijkt nogal laag te 
hangen. Dit is aan te passen indien 
anders wordt omgegaan met de ge-
velreclame. Deze kan op de gevel of 
op het scherm worden aangebracht.

De markiezen sluiten wat betreft 
maatvoering goed aan bij de gevel-
verdeling. Ze worden gebruikt als 
drager van reclame. Hierdoor ont-
staat de mogelijkheid om ze op een 
hoogte te hangen die vanzelfspre-
kend oogt. Het gekozen materiaal 
doet wat goedkoop aan. 

Het zonnescherm hangt op een goe-
de hoogte en wordt tevens gebruikt 
voor de naam van de winkel. 

Het zonnescherm hangt op een 
goede hoogte. Indien het tevens zou 
worden gebruikt voor reclame zou 
de reclame aan de gevel achter-
wege kunnen blijven of minder grof 
hoeven zijn.



Zonwering kan functioneel worden ingezet, maar kan ook bijdragen 
aan de uitstraling. Voorwaarde hiervoor is, dat wordt gekozen voor 
mooie en duurzame materialen en voor terughoudend en passend 
kleurgebruik. Plastic markiezen halen deze kwaliteit niet. 

Veelal zorgt de combinatie van zonnescherm of markies met daarboven 
bebording voor een (te) druk en rommelig gevelbeeld. Het alternatief 
is de winkelnaam en logo op zonnescherm of markies. De bebording 
vervalt dan geheel. 

Daarnaast is er een relatie met de bevestigingshoogte van scherm of 
markies. Bij een goed geproportioneerd pand is de pui hoger dan de 
verdieping erboven (zie 4.2). Na verwijdering van de bebording kan het 
scherm of de markies hoger worden aangebracht.   

Criteria:
Alleen inklapbare, inrolbare en invouwbare schermen en markie-
zen zijn toegestaan. 

Het kleurgebruik is terughoudend en past in het algehele straat-
beeld. Plastic en/of glimmende schermen en markiezen zijn niet 
toegestaan.

Schermen en markiezen steken maximaal 1,50 m uit het vlak van 
de gevel.

Schermen en markiezen houden minimaal 0,30 m afstand uit de 
zijkant van de voorgevel.

Vrije doorgang onder scherm of markiesdoek bedraagt minimaal 
2,20 m.

Letters, logo’s en afbeeldingen mogen samen bij voorkeur niet 
meer dan 15%, maar nooit meer dan 25% van het oppervlakte aan 
scherm of markiesdoek beslaan.

Afwijken van bovengenoemde criteria is mogelijk wanneer dit, 
naar het oordeel van de welstandscommissie, een duidelijke verbe-
tering oplevert. 

4.8   Zonwering
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Winkelketens presenteren zich bijna overal op dezelfde manier. In de-
zelfde kleuren met lichtbakken en bebording die standaard afmetingen 
hebben. Het is bijna een wetmatigheid: hoe goedkoper de formule, hoe 
groter en hoe schreeuweriger de gevelreclame: grote lichtbakken, grote 
letters, felle kleuren, vlaggen, etalageruiten volgeplakt en/of dichtge-
plakt. 

Het lijkt onontkoombaar dat een vestiging van zo’n keten deze kermis 
met zich meebrengt. Toch is dit niet waar. In plaatsen waar men “ge-
woon” de welstandsnota en de eventuele reclameverordening hand-
haaft, is te zien dat deze ketens zich heel anders gedragen. Dit leidt tot 
een algehele verbetering van de belevingskwaliteit, waarvan uiteindelijk   
ook deze ketens zelf weer profiteren.

Op deze bladzijden vindt men hiervan de nodige voorbeelden. De 
Blokker in Oirschot (foto rechtsonder) lijkt zelfs iets te ver zijn doorge-
schoten in zijn terughoudendheid.

Criteria:
Winkelketens moeten aan dezelfde regels voldoen als andere 
winkels.

4.9   Winkelketens en huisstijlen
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Reclame hoort bij het straatbeeld van een centrumgebied en kan bijdragen aan een levendige uitstraling. Maar hier geldt dat enige terughoudendheid prettig aandoet.



Uithangborden haaks op de gevel zijn een efficiënt middel om op eni-
ge afstand de winkel en de waar aan te kondigen. Ze kunnen een win-
kelstraat een levendige aanblik geven en een goede bijdrage leveren 
aan de herkenbaarheid van de winkelstraat. Zoals met alles het geval is, 
geldt ook hier dat overdaad schaadt. Zowel de hoeveelheid als grootte 
worden daarom enigszins beperkt. Ondernemers kunnen anderzijds 
creativiteit en stijl inzetten om hun onderscheidend vermogen te tonen.

Men ziet tegenwoordig ook veel vlaggen in winkelstraten. Eigenlijk is 
dit merkwaardig als men bedenkt dat vlaggen van oudsher een sterke 
symboolwerking hebben en daarom met respect en eerbied en met 
mate worden gebruikt, Dat vlaggen toch veelvuldig worden gebruikt, 
is wellicht te verklaren uit het feit dat ze goedkoop zijn en relatief 
makkelijk te bevestigen. Vlaggen associeren echter op geen enkele 
manier met kwaliteit. Vaak worden plastic vlaggen gebruikt, waardoor 
de uitdrukking van goedkoopte nog eens wordt versterkt. Dit is niet 
bevorderlijk voor het funshopklimaat. Bovendien zorgen ze voor een 
onrustig straatbeeld (zie bijvoorbeeld de foto op p.4).
Banieren vormen een aantrekkelijker alternatief, indien ze vervaardigd 
zijn van verduurzaamd textiel. Deze hebben een permanenter karakter 
en stralen een zekere rust uit.
 
Criteria:
Een (1) uithangbord of banier per pand of winkel is toegestaan. 
Bij winkels met een voorgevel breder dan 10 meter zijn twee ba-
nieren toegestaan.

Een uithangbord heeft een oppervlakte van maximaal 0,65 m². 
Dikte maximaal 0,1 m.

Een lichtbak haaks op de gevel is alleen toegestaan indien deze, 
naar het oordeel van de welstandscommissie, passend is in het 
straatbeeld en bijdraagt aan de ‘goede sfeer’ en heeft een maxi-
male oppervlakte van 0,65 m² en een maximale dikte van 0,2 m. 

Alleen haaks op de gevel staande banieren zijn toegestaan.
De banier heeft een maximale breedte van 0,60 m en een maxi-
male lengte van 1,80 m.

Vrije doorloophoogte onder uithangbord of banier is minimaal 
2,20 m. De bevestiging is slank en sierlijk. De zichtbare delen zijn 
van metaal of hebben een vergelijkbare kwaliteit. 

Vlaggen zijn niet toegestaan.

4.10   Uithangborden, vlaggen en banieren
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Reclame op de winkelruit kan als vervanging of bescheiden aanvulling van reclame op de gevel. Reclame kan op deze manier bijdragen aan 
de beleving van winkel en winkelstraat. Het dichtplakken van gevels niet. 



In plaats van reclame op de gevel is ook reclame op de winkelruit of in 
de etalage mogelijk. 

Bij de meeste winkels kijkt men over of door de etalage heen de win-
kelruimte in. Doorzicht de winkel in legt een relatie tussen de winkel en 
de straat en werkt uitnodigend. Het zorgt voor een levendig aantrek-
kelijk straatbeeld.
 
Een deel van de winkels heeft een gesloten etalage. Men kan dan niet 
van buiten af de winkel in kijken. De etalage toont wel de winkelwaar. 

Een klein deel van de winkels heeft ramen afgeplakt met ondoor-
zichtige folie of foliereclame.  Los van de vraag of een dichte etalage 
uitnodigend is voor klanten, kan het een negatieve invloed hebben op 
de beleving van de winkelstraat. 
Het argument voor de ondernemer is meestal optimalisatie van de win-
kelruimte binnen en het kunnen plaatsen van schappen voor de ramen. 
Deze optimalisatie binnen zorgt echter tegelijkertijd voor een degrada-
tie van buiten. Er zijn meer creatieve oplossingen denkbaar waarbij het 
een het ander niet (volledig) uitsluit.

Criteria:
Reclame op en achter etalageruiten is toegestaan tot maximaal 
20% van het glasoppervlak, indien het dient ter vervanging van 
gevelreclame. In combinatie met gevelreclame is maximaal 5 % 
toegestaan. 

Dichtplakken van ruiten niet is toegestaan. 

Bij hoekpanden is bij één van de beide straatgevels de toepassing 
van een of meerdere gesloten etalages toegestaan.
 

4.11   Reclame op en in etalages
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Hoewel winkelend publiek niet vaak bewust naar de verdiepingen boven de winkels kijkt, spelen deze toch mee in de beleving van 
het pand. Soms is die uitstraling redelijk eenvoudig te beïnvloeden. 



De aandacht van het winkelend publiek gaat uit naar de winkels. Dit 
lijkt geheel logisch. Toch maakt het uit hoe de uitstraling is van de ge-
vel als geheel, dus ook het deel boven de winkelpui. Op verschillende 
plekken in dit beeldkwaliteitplan is hier al aandacht voor gevraagd: 
architectonische samenhang van pui en overige deel gevel, kwaliteit 
topgevel, niveau van detaillering.

Er is nog een aspect van belang: de uitstraling, de mate van levendig-
heid. Dit is van belang tijdens én buiten winkelopeningstijden.

Boven veel winkels wordt gewoond. Dit is bijna een garantie dat de 
bovenverdieping een goede uitstraling heeft. ‘Bijna’ omdat er ook 
voorbeelden zijn, waarbij ondanks de bewoning de uitstraling slecht is. 
Dit wordt dan veroorzaakt door de keuze van de verduisteringsmateria-
len of omdat de verduisteringsmaterialen dag en nacht dicht zijn. 

Daar waar er niet wordt gewoond boven de winkel, is de uitstraling 
in veel gevallen veel negatiever. De ramen zijn afgeplakt of dichtge-
hangen. Ook het afwerkingsniveau en het onderhoudsniveau van de 
bovenverdieping zijn vaak lager indien er niet wordt gewoond. 

Winkeliers kunnen deze uitstraling niet altijd rechtstreeks beïnvloeden. 
Wellicht zijn hier desondanks afspraken mogelijk met de eigenaar of 
gebruiker van de bovenverdieping. 

4.12   Ramen boven de winkels
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Het centrum is niet alleen winkelcentrum, maar ook dorpscentrum 
waar wordt gewoond, gerecreëerd en uitgegaan. De keuze in beveili-
gingsmaatregelen beïnvloedt het verblijfsklimaat na winkelsluitingstijd.

Winkelbeveiliging is soms een noodzakelijk kwaad. Er zijn verschillende 
middelen om dit zodanig te doen dat noch het straatbeeld noch de 
winkeluitstraling er onder leidt.



Winkelbeveiliging is helaas noodzakelijk. Er zijn echter vormen van 
winkelbeveiliging die een zeer negatieve uitstraling hebben op de bele-
ving. Het centrum van Noordwijkerhout is niet zomaar een winkelcen-
trum, maar hét centrum van het dorp met voorzieningen als gemeen-
tehuis, bibliotheek, horeca. Bovendien is het een gebied waar intensief 
wordt gewoond. Op dit moment komen in het centrum zo goed als 
geen negatieve vormen van winkelbeveiliging voor.

De traditionele stalen rolluiken hebben een zeer negatieve uitstraling 
en zijn bovendien gevoelig voor grafiti. Ze zijn bedoeld veiligheid te 
bieden voor de winkelier, maar veroorzaken tegelijkertijd een gevoel 
van onveiligheid in de openbare ruimte, de omgeving. Er zijn inmiddels 
allerlei alternatieven die even werkzaam zijn, maar veel minder nega-
tieve bijeffecten kennen.

Voorbeelden zijn slagvaste beglazing, schaarhekken achter de etalage-
ruit, volledig transparant polycarbonaat rolluiken.

Aan het aanbrengen van rolluiken en -hekken bij winkels is vergunning-
plichtig. Aanvullend op het bepaalde in de welstandsnota gelden voor 
het centrumgebied de volgende criteria.

Criteria:
Dichte metalen rolluiken zijn niet toegestaan.

In volgorde van wenselijkheid zijn toegestaan:
slagvaste beglazing en/of electronische beveiligingssystemen, •	
schaarhekken of rolhekken achter de etalageruit, •	
volledig transparant polycarbonaat rolluiken (in aluminium •	
frame.

De beveiligingsmaatregelen mogen niet leiden tot zichtbare bak-
ken aan de gevel, die niet zijn weggewerkt.

4.13   Winkelbeveiliging
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In de meeste delen van het centrum is in de 
bestrating de uitstallingszone aangegeven  
met dwarse straatstenen op 1 meter uit de 
gevel.



Sommige winkels stallen graag waren uit voor de gevel van de winkel 
om passanten te verleiden om even stil te staan en hen zo tot een 
winkelbezoek te verleiden. Uitstallingen kunnen een bijdrage leveren 
aan het winkelstraatbeeld: levendigheid en sfeer. Uitstallingen kunnen 
echter ook rommeligheid opleveren of een vrije doorgang belemme-
ren. Zeker op plaatsen waar ook al andere obstakels aanwezig zijn zoals 
fietsenstallingen, afvalbakken, lantarenpalen, et cetera. Een en ander is 
natuurlijk ook afhankelijk van de breedte van straatprofiel. De Zeestraat 
en de Havenstraat zijn erg smal. 

Of uitstallingen sfeerverhogend uitpakken of een rommelige indruk 
achterlaten heeft te maken met kwaliteit van de gebruikte materialen 
en de zorgvuldigheid en creativiteit die wordt ingezet. In zijn alge-
meenheid geldt dat ‘veel en groot’ nooit goed is voor het straatbeeld. 

Uitstalborden vormen een extra reclame-uiting ten opzichte van de 
reclame-uitingen op en aan de gevel. Het is al snel meer van hetzelfde. 
Daarom worden uitstalborden alleen toegestaan indien hierop een 
speciale aanbieding wordt vermeld. Het moet dus gaan over producten 
die in de winkel worden aangeboden.
Een handbeschreven schoolbord straalt vaak een betere sfeer uit dan 
een poster in aluminium of kunststof standaarduitstalbord.  

Criteria:
Er mag worden uitgestald tot maximaal 1,0 meter uit de gevel. In 
de meeste delen van het centrum is deze zone gemarkeerd met 
dwarse straatstenen. 

Maximaal één uitstalbord per winkel, bedrijf, erf of pand. De op-
pervlakte van het uitstalbord bedraagt maximaal 0,75 m².

4.14   Uitstallingen en uitstalborden
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Terrassen hebben geen permanent karakter.
Buiten het seizoen moet een vrije doorloop 
langs etalages mogelijk zijn. 



Terrassen zijn in het algemeen sfeerverhogend. Ze dragen bij aan de 
mogelijkheden voor ‘funshoppen’: winkelen afgewisseld met iets drin-
ken en/of eten.  
Ze dragen bij aan een levendig druktebeeld en gezelligheid. Dit effect 
is sterker naarmate het contact tussen de mensen op het terras en de 
mensen op straat directer is. 
Terrassen variëren in grootte van 2 of 3 tafels direct aan de gevel  van 
het pand tot uitgestrekte terrassen op een plein.

De uitstraling van terrassen wordt mede bepaald door de kwaliteit van 
de gekozen materialen en de terughoudendheid met toevoegingen 
zoals parasols, terrasafscheidingen en terrasverwarming. 
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt mede bepaald door rust: zo 
weinig mogelijk (visuele) obstakels. Veel grote succesvolle terrassen op 
bekende pleinen kennen helemaal geen terrasafscheidingen. 

Criteria:
Overdekte terrassen zijn niet toegestaan.
Het gebruik van terrasafscheidingen, parasols, verwarmingsele-
menten en aanvullende verlichting moet zoveel mogelijk worden 
beperkt. Reclamevoering is in zeer beperkte mate toegestaan. 

Terrasafscheidingen en parasols zijn niet permanent, eenvoudig te 
verwijderen en alleen toegestaan tussen 1 april en 31 oktober.

Terrasafscheidingen zijn maximaal 1,50 m hoog en zijn vanaf 0,75 
m boven maaiveld volledig transparant. 

Parasols zijn als afzondelijke elementen herkenbaar, zijn inklapbaar 
en hebben onopvallende kleuren. 

Terrasmeubilair is van riet, rotan, hout, metaal of materialen met 
een vergelijkbare kwalitatieve uitstraling. De kleur is naturel of 
onopvallend.

Het is niet toegestaan terrasmeubilair aan of op de openbare weg 
op te slaan.

4.15   Terrassen en terrasafscheidingen
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5. Voorbeelden van aanpassingen
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De gevelreclame van de wereldwinkel past niet bij de architectuur. Het bord is te groot. Een kleine 
ingreep geeft hier een groot effect.

Hieronder zijn willekeurig enkele foto’s van panden uitgezocht en bewerkt, niet meer en 
niet minder om een indruk te geven wat er met kleinere en grotere aanpassingen mo-
gelijk is, om de beeldkwaliteit van de dorpskern te verbeteren. De voorstellen zijn steeds 
maar één manier om te verbetering te komen. Uiteraard zijn er vele andere manieren 
denkbaar.  
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Dorpsstraat 44 is een pand, dat in de basis aan veel voorwaarden voldoet om bij te dragen de beleving 
van de Dorpsstraat. De architectuur is echter zeer sober. Hoewel bij de pui een plint ontbreekt, is er 
met de pui niet veel mis. De luifel snijdt de het middenstuk en de topgevel van de pui af.  
Gekeken is hoe met eenvoudige middelen meer levendigheid in de gevel is te krijgen. Hiertoe zijn 
gedeelten van het metselwerk van de pui en gevel witgekeimd. Door kaders aan te brengen rond de 
vensters van de verdieping, wordt de gevel levendiger. Door een bescheiden lijst als scheiding van de 
begane grond en de verdieping aan te brengen wordt de begane grond visueel hoger en krijgt hiermee 
meer ‘natuurlijke’ verhoudingen.  
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Een mooi pand met mooie details. De gevel is in het verleden één of meer keren 
gewijzigd. Hierbij is een groot deel van het metselwerk achter plaatwerk verdwe-
nen. Er is een luifel toegevoegd, die weliswaar bescheiden is van afmeting, maar 
wat betreft vomgeving geen enkele relatie kent met de architectuur van het 
pand. De voorgestelde ingreep is aanzienlijk, maar daarmee zou Noordwijker-
hout wel een waardevol pand en een chique winkel rijker zijn.
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Een weinig fraaie gevel als uitgangspunt. Geen topgevel of kap, een 
weinig aansprekende raamverdeling op de verdieping, kozijnen, ra-
men en deur zijn grof gedetailleerd en erg wit. De luifel is zodanig 
gedetailleerd dat aanslag ontstaat. 
Met een reeks aanpassingen kan dit pand toch een waardevolle 
bijdrage leveren aan het straatbeeld. 

Het plaatsen van een kap is één manier om de beeldkwaliteit te 
verbeteren.  Uiteraard is deze aanpassing alleen plausibel indien 
er behoefte is aan meer (woon)ruimte of als hiermee het pand 
meer courant wordt gemaakt.. 

Maar zelfs zonder kap kan het pand een veel betere uitstraling 
krijgen indien het boeibord wordt verwijderd en een kroonlijst 
wordt aangebracht.
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6. Status en werking
De gemeente Noordwijkerhout heeft, zoals elke gemeente, een wel-
standsnota. Hierin zijn de criteria vastgelegd, waaraan bouwplannen 
worden getoetst op welstand. Deze toetsing is een verantwoordelijk-
heid van de welstandscommissie. De nota kent ook sneltoetscriteria die 
het mogelijk maken om eenvoudige en veel voorkomende bouwplan-
nen zonder tussenkomst van de welstandscommissie te toetsen.

Naast algemene en objectgerichte welstandscriteria, zijn er ook ge-
biedsgerichte welstandscriteria opgenomen. Zo zijn er ook voor de 
historische kern van Noordwijkerhout criteria opgenomen.

Dit beeldkwaliteitplan vormt na vaststelling door de gemeenteraad een 
uitbreiding van de welstandsnota voor dit specifieke plangebied. De 
criteria in dit plan zijn daarmee toetsingskader voor de omgevingsver-
gunning naast de criteria van de welstandsnota. De algemene wel-
standscriteria uit de welstandsnota blijven dus van toepassing.

Voor het aanbrengen van reclame-uitingen, uitstallingen en terrassen 
moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Hardheid
Veel criteria in dit plan zijn absoluut geformuleerd om te voorkomen 
dat van het plan een grote vrijblijvendheid uitgaat. Om tot een aantrek-
kelijker centrum op termijn te komen, moet elke nieuwe ontwikkeling 
daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van het winkel- en verblijfs-
klimaat. Dit geldt voor alle plannen van alle ondernemers en pandeige-
naren, en niet alleen van hen die toch al het belang van een aantrekklijk 
centrum inzien. Alle nieuwbouw- en verbouwplannen moeten in 
principe aan de criteria voldoen.  

Deze absolute formulering is dus noodzakelijk. Dit wil niet zeggen dat 
alles dat niet 100% voldoet aan de gestelde criteria, zou moeten wor-
den afgekeurd. Esthetiek is geen wiskunde. In sommige situaties kan 
met net even andere middelen hetzelfde of een beter resultaat worden 
behaald. De bewijslast ligt echter bij de indiener: de eigenaar en/of 
ondernemer en diens architect / ontwerper. De beoordeling is aan de 
welstandscommissie. Is deze positief, dan stelt zij een motivatie op 
waarom de commissie in dit geval afwijkt van het vastgestelde beleid.  

Indien in de geest van dit plan een kwalitatief vergelijkbaar of be-
ter bouwplan wordt ingediend, kan de welstandscommissie in haar 
beoordeling beargumenteerd afwijken van het in dit plan gestelde.

Werking
De beeldkwaliteitscriteria gelden voor nieuwbouw, verbouwingen, 
toevoegingen en aanpassingen waarvoor een vergunning moet worden 
aangevraagd. Het beeldkwaliteitplan treedt in werking, nadat dit plan is 
vastgesteld door de gemeenteraad. Het is dus gemeentelijk beleid. Het 
tempo waarin de beleving van het winkelgebied wordt verbeterd als 
gevolg van dit plan, is dus afhankelijk van het tempo waarin er nieuw-
bouw- en verbouwplannen worden ingediend. 

Dit sluit geenszins uit dat ondernemers en eigenaren onderling afspra-
ken maken om de gevels van winkelpanden aantrekkelijker te maken. 
Hierbij kunnen de gestelde criteria en de gegeven voorbeelden dienen 
als inspiratie en/of handleiding. 
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