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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
23-07-2018 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 10 
Waarvan herhalingen: 1 
Kleine commissie: 1 
Gemandateerd: 4 
Grote commissie: 5 

Vastgesteld: 

voorzitÛ 

Seer. Arch: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); Hans Boonstra (rnonumentenlid): ir. ing. 5jef Kwakman 
(burqerlid); Rob de Vries (gemand. architectlid): Marieke Leeverin (plantoelichter): 
Renee 5troomer (coördinator), 

Bezoekers -gemachtigde, inzake Drs. J. van Disweg 6 in Broek in Waterland 
-gemachtigde, inzake Oosteinde 18 in Broek in Waterland 
-aanvrager, inzake Noordeinde 80-86 in Monnickendam 
-aanvrager, inzake Pierebaan - Kohnstammlocatie 
-aanvrager, inzake Westerstraat 9 op Marken 

1 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180078 Bouwadres Oosteinde 18 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving aan de achtergevel uitbreiden van het woon huis 
Welstandsnota 2.5 Woongebieden 
Code gemeente VO-2018-056 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvrager en architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten. De 
23-07-2018 aanvraag betreft het uitbreiden van een twee-onder-een kapwoning door 

een aanbouwaan de achterzijde van de woning. De aanbouw van de woning 
wordt verbonden met de aanbouw van de schuur. De aanbouw van de 
schuur wordt verlaagd. De uitbreiding van de woning bestaat uit één 
bouwlaag en heeft een platte afdekking. In de zijgevel van de uitbreiding 
wordt een bloemkozijn geplaatst. De uitbreiding wordt opgetrokken uit 
baksteen of hout. De gevels gelegen naar de tuin worden zoveel mogelijk 
uitgevoerd in glas. De boeidelen en het bloemkozijn worden van hout of 
cortenstaal. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar, echter stelt zij voor de uitbreiding 
meer los te houden van het hoofdgebouw door het terughouden van de 
zijgevel van de uitbreiding. Het buitenblad 10 centimeter terug is hier 
voldoende. Verder geeft zij aan dat haar voorkeur uitgaat naar hout voor de 
materiaalkeuze en ziet zij graag een nadere uitwerking van de aansluiting en 
detaillering van het cortenstaal. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag 
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omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en het kleur- 
en materiaalgebruik, met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Beoordelingsniveau woongebieden en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Akkoord op hoofdlijnen 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

180066 Bouwadres Sinqel z, in Monnickendam 
Soort bouwwerk Reclameobject 
Omschrijving wijzigen luifels en prijzenbord tankstation 
Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2o~8-~64 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

gemand. Bevindingen Op de luifel van het bestaande tankstation langs de N247 oostzijde, wordt een nieuwe 
09-07-201.8 reclametekst aangebracht. Langs de inrit wordt een prijzenbord in de vorm van een zuil 

geplaatst. De zuil heeft een hoogte van 6.5 m. 
De commissie stelt vast dat de reclame in de vorm van logo's op de luifel voldoet aan 
redelijke eisen van welstand 
De hoogte van de zuiloverschrijft conform het bestemmingsplan de toegestane hoogte 
van sm met 1.5 m. Omdat het tankstation in de nabijheid van het beschermd dorps- en 
stadsgezicht is gelegen en van daaruit goed zichtbaar, heeft de commissie bezwaar 
tegen de hoogte van de zuil die volgens haar meer passend is bij een snelweglocatie en 
niet bij een provinciale weg waar de toegestane snelheid 80 km/uur is en de weg 
bovendien licht gebogen loopt. 

De commissie vindt de aangevraagde prijzenzuil te dominant aanwezig en gaat 
derhalve niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 09-07-2018 Niet akkoord, nader overleg 

gemand. Bevindingen Het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 
23-07-20~8 commissie. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de zuil verlaagd is naar vijf meter. Zij heeft 
geen bezwaar en adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180074 Bouwadres Broekermeerdijk 23 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving intern verbouwen van de woning en het realiseren van een overkapping met 

balkon 
Welstandsnota 2.7landelijk gebied 
Code gemeente Z-2o~8-~77 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvragers zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het 
23-07-20~8 plaatsen van een balkon met trap op de eerste verdieping, aan de 

achterzijde van een dijkwoning en het plaatsen van twee kozijnen op de 
eerste verdieping aan de rechter zijgevel. Het balkon en de trap worden 
uitgevoerd in Douglas hout en voorzien van een spijlenhekwerk. Het hout 
wordt wit geschilderd. De kozijnen worden in profilering, materiaal en kleur 
gelijk aan de bestaande kozijnen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar, maar geeft aan dat onbehandeld 
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hout de voorkeur heeft in plaats van geschilderd hout. Verder heeft de 
commissie geen bezwaar en voldoet het plan, naar haar mening, aan 
redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Beoordelingsniveau woongebieden en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Akkoord 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: a 

l.8008l. Bouwadres Bereklauw l.7 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden van de garage en het realiseren van een opbouw van twee 

bouwlagen op de garage 
Welstandsnota Woongebieden 
Code gemeente VO 2018-072 
Bestemmingsplan Anders 

gemand. Bevindingen Het plan betreft het uitbreiden van een twee-onder-één-kapwoning door 
23-07-2018 een opbouw op de belendende garage met kap. Hierdoor ontstaan ertwee 

bouwlagen met kap. In de voorgevel, begane grond, worden de 
garagedeuren gewijzigd door een voordeur. De opbouw wordt uitgevoerd 
met kozijnen gelijk aan de bestaande kozijnen. Aan de achterzijde van de 
opbouw wordt een dakkapel met daarboven een dakraam geplaatst. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar. Zij is van mening dat de opbouw 
ondergeschikt blijft aan het hoofdgebouw. Echter vraagt zij zich af of de 
dakkapel aan de achterzijde van de dakopbouw vergunningsvrij is? Om deze 
reden adviseert zij het plan aan te houden. 

Welstandscriteria Beoordelingsniveau woongebieden en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Akkoord op hoofdlijnen 

5 
l.80082 

Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres Westerstraat 9 op Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving plaatsen van zonnepanelen op het voorgeveldakvlak 
Welstandsnota Woongebieden 
Code gemeente Z-2018-178 
Bestemmingsplan Anders 

kl_cam Bevindingen 
23-07-2018 

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het 
plaatsen van 10 zonnepanelen op het voorgevel dakvlak van een vrijstaande 
woning. De panelen worden als volgt gerangschikt: vier onder, vier boven en 
twee in het midden tussen de dakramen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat het pand in het beschermd dorpsgezicht ligt 
maar dat hier een regulier welstandsniveau van toepassing is. Het ligt direct 
op de grens tussen het bijzondere en reguliere welstandsniveau. 

Conform de nota uiterlijk van bouwwerken zijn zonnepanelen toegestaan 
mits deze regelmatig gerangschikt zijn in een rechthoekig blok, zonder 
verspringingen (p. 34). 
De commissie constateert dat de zonnepanelen te verspringend in het 
dakvlak liggen en is van mening dat twee stroken van vier zonnepanelen 
passender is. Zij adviseert om bovenstaande reden niet akkoord te gaan, 
tenzij de twee zonnepanelen tussen de dakramen verwijderd worden en het 
dakvlak voorzien wordt van maximaal acht zonnepanelen gerangschikt in 
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twee stroken van vier. 

Welstandscriteria Criteria voor kleine bouwplan nen 

kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij de zonnepanelen worden aangepast 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij de zonnepanelen worden aanqepast 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

1.80079 Bouwadres Noordeinde 80-86 in Monnickendam 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
23-07-201.8 

Beschermd stadsgezicht Woningcomplex 
realiseren van een woningbouwproject 
2.3. Historische Kernen 
VO-201.8-049 
Anders 

De stedenbouwkundige van de gemeente, de initiatiefnemers en de 
architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het 
saneren van het voormalige garagebedrijf en de bouw van twaalf 
wooneenheden verdeelt over een appartementencomplex van acht 
woningen aan het Noordeinde en vier woningen aan de Moordsteeg. 
In 201.2 is er voor deze locatie een soortgelijk plan gemaakt. 

Beoordeli ngskader: 
Het Noordeinde ligt in de historische kern van Monnickendam, in de Nota 
uiterlijk van bouwwerken (201.8) zijn de volgende ambities vastgesteld: 

• Bescherming van de typerende cultuurhistorische, 
stedenbouwkundige en architectonische waarden (zie 
aanwijzingsbesluit beschermd stadgezicht Monnickendam). 

• Behoud van bestaande verkavelingsstructuur, korrelgrootte en 
schaal. 

Voor de historische kernen is het bijzondere beoordelingsniveau van 
toepassing. Uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van 
de cultuurhistorisch waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
be bouwingska ra kteristieken. 

De historische kern van Monnickendam is aangewezen als rijksbeschermd 
stadsgezicht. Volgens het aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht 
behoort het Noordeinde tot de drie oorspronkelijke hoofdstraten. 
Gezamenlijk leveren de ze verschillende onderdelen van het stadsbeeld op, 
dat van algemeen belang is wegens de schoonheid en het karakter van de 
stad. 

De bebouwing kenmerkt zich door individuele panden binnen 
aaneengesloten gevelwanden. In het gedeelte nabij de Dam zijn het 
Raadhuis en een aantal statige 1.8-eeuwse panden gelegen. Door het 
verschil in parcellering, perceelgrootte en de afwisseling tussen lijst- en 
topgevels vormen de straatwanden een aantrekkelijk aanzien. 

Volgens het aanwijzingsbesluit dient men bij eventuele veranderingen met 
de bovengenoemde waarden rekening te houden. 

Het plan: 
Het plan bestaat uit een appartementencomplex aan het Noordeinde en 
twee bebo-woningen langs de Moordsteeg. Aan het Noordeinde bestaat het 
complex uit vier verschillende gevels. De buitenste twee gevels bestaan uit 
twee bouwlagen met afgeknotte kap. De middelste twee gevels bestaan uit 
drie bouwlagen met schilddak. Door het dak heen loopt een soort 
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• 

ruggengraad. Langs de Moordsteeg zijn eenlaagse woningen voorzien van 
een afgeknotte kap met twee loggia's aan de voorzijde. Het geheel is 
geparcelleerd en verschilt in architectuur en kleur. De nokhoogte van de 
twee buitenste gevels aan het Noordeinde is negen meter. Van de twee 
middelste gevels is dat dertien meter. Het binnengebied wordt gebruikt 
voor parkeergelegenheid. 
Aan het Noordeinde bevinden zich op de begane grond de volgende 
functies: toegangspoort, hoofdentree, bergingen en de woonkamer en 
slaapkamer van het rechter pand. De entrees van de Moordsteeg liggen aan 
de flanken en de bergingen bevinden zich aan de achterzijde op de begane 
grond. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt haar waardering voor de presentatie uit. 
Echter vraagt zij aandacht voor de massa in relatie tot het straatbeeld. Het 
behoud van de bestaande verkavelingsstructuur, korrelgrootte en schaal 
zijn van groot belang aangezien deze patronen dragers vormen van de 
stedelijke hoofdstructuur en een belangrijke karakteristiek van het gebied 
zijn. Conform het aanwijzingsbesluit dient het karakter van de vroegere 
waterstad bewaard te blijven. De commissie constateert dat het Raadhuis 
en enkele statige herenhuizen de enige panden, nabij de Dam een opbouw 
hebben van twee en halve bouwlaag en een kap. Over het algemeen 
kenmerkt de bebouwing aan het Noordeinde zich door twee bouwlagen 
met kap. Wat verder de straat in hebben de woningen vaak één bouwlaag 
met kap. 
De commissie constateert hier een zekere spanning tussen het 
beoordelingskader en het plan. Zij is van mening dat het voorliggende plan 
eigenlijk niet aan het karakteristieke straatbeeld voldoet. De bebouwing aan 
het Noordeinde kenmerkt zich van groot (bij de Dam) naar klein (de stad 
uit). Zij is van mening dat deze ritmiek gevolgd dient te worden. Daarnaast 
vraagt zij aandacht voor de relatie interieur en exterieur. Zij constateert dat 
de gevel aan het Noordeinde nagenoeg geheel in onbruik is op de 
woonkamer van het rechterpand na. 

Concluderend benadrukt de commissie dat ten opzichte van de plannen uit 
201.2 een de flinke slag is gemaakt in de gewenste richting, maar dat er 
zeker nog ruimte voor verbetering is. Daarom heeft de commissie nog een 
aantal aandachtspunten om te komen tot de gewenste kwaliteit: 

- Ze verzoekt de architect een nadere studie te maken, met als 
uitgangspunt de te ontwikkelen bouwmassa in te passen in de 
historische ritmiek van de beschermde gevelwand. En inzichtelijk 
te maken hoe het nieuwe plan vanaf het straatniveau ervaren 
wordt. 

- De relatie tussen interieur en exterieur op straatniveau aan het 
Nooreinde. Er valt winst te behalen in het programma op de 
begane grond. 

- De drie dakkapellen van de linker woning aan het Noordeinde. 
- Aandacht voor de verhoudingen van de ramen, deuren en kozijnen. 

Voornamelijk de liggende ruiten zijn zeer atypisch. 
- Verfijning in detaillering. 

De commissie ziet de uitwerking met veel belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Beoordelingsniveau historische kernen 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 
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7 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.80075 Bouwadres Drs. J. van Disweg 6 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren van een woonhuis 
Welstandsnota z.y landelijk gebied 
Code gemeente VO-2o~8-058 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvragers en architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het 
23-07-20~8 plan betreft de bouw van een woonhuis bestaande uit één laag met 

zadeldak en topgevel aan de voorzijde. De gevels bestaan uit horizontaal 
rabat en op de topgevel verticaal rabat. Aan de linkerzijde wordt een 
bijgebouw geplaats gelijk aan het hoofdgebouwalleen kleiner van volume. 
In het rechter dakvlak wordt een dakkapel geplaatst en zonnepanelen. Aan 
de achterzijde en rechterzijde wordt op de begane grond een glazen pui 
geplaatst. Het rabat bestaat uit onbehandeld hout. 

Bevindingen commissie: 
De commissie kan zich het plan goed voorstellen, maar constateert een 
zekere discrepantie. Twee werelden die bij elkaar gebracht moeten worden. 
Enerzijds een traditioneel beeld en anderzijds moderne elementen. De 
commissie mist duidelijk de keuze tussen modern of traditioneel. Zij geeft 
aan dat beeld, detaillering en materiaal bij elkaar gebracht moeten worden. 
Vooral de glazen pui vraagt aandacht. Als suggestie geeft zij mee het plan te 
minimaliseren of alles traditioneel met een eigentijdse toevoeging in de 
vorm van de glazen pui. Verder wil de commissie nog meegeven dat haar 
voorkeur uitgaat naar het schilderen van het hout in traditioneel 
kleurgebruik omdat onbehandeld hout niet past bij de traditionele 
vormgeving van het pand. 
Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Beoordelingsniveau landelijk gebied 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

8 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.8oo77 Bouwadres Uitdammer Die te Uitdam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving oprichten van een buitenhuis 
Welstandsnota 2.7 Landelijkgebied 
Code gemeente VO-2o~8-o64 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herziening van het bestemmingsplan nodig 

Bevindingen Op verzoek van de commissie is de stedenbouwkundige van de gemeente 
23-07-20~8 aanwezig omdat het toetsingskader voor de commissie niet duidelijk is. 

Het plan betreft de bouw van een recreatiewoning op het eiland in de 
Uitdammer Die. De stedenbouwkundige geeft aan dat voor het plan geen 
specifiek bouwvlak is aangegeven en dat het niet groter mag zijn dan aoc 
vierkante meter. De woning heeft de vorm van een driepoot en bestaat uit 
één laag met ronde kap. Het pand wordt opgebouwd uit onbehandeld hout. 

Bevindingen commissie: 
Bij de commissie bestaan veel vragen over het voorliggende plan en zij zou 
graag van mee informatie voorzien willen worden om tot een degelijk advies 
te komen. Zij constateert dat de rooilijn over het kader van het eiland heen 
gaat en dat de bebouwing deels het water in steekt. De commissie wil graag 
in overleg met de aanvrager voor meer informatie en formuleert een aantal 
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aandachtspunten. 
- De situering van het plan is gelegen op de punt van het eiland en 

steekt door over het water. Conform de nota dienen de 
landschappel ijke kwaliteiten behouden of versterkt te worden. Dit 
houdt in: openheid en de ruimtebeleving van het waterrijke 
weidelandschap met lange zichtlijnen. 

- De commissie vraagt meer informatie over wat er gebeurd met de 
bestaande bomen en natuur. 

- De niet-traditionele Waterlandse vormgeving van het pand. 
- Zoveel mogelijk opgaan in de landschappelijke omgeving. 

De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

Welstandscriteria Beoordelingsniveau landelijk gebied 

Advies Aanhouden 

9 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180076 Bouwadres Hoogedijk 50 in Katwoude 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving realiseren van een paardenstal 
Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2o~8-o66 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

Bevindingen Het plan betreft de bouw van een paardenstallangs de Hoogedijk. De stal 
23-07-20~8 wordt met de kopse kant naar de dij k toe gesitueerd en staat haaks op de 

bestaande bebouwing. De stal bestaat uit één bouwlaag met zadeldak, 
heeft een lengte van 26,8 meter en een hoogte van 5 meter. In het midden 
van het zadeldak komt een dwarskap die de topgevel van de entree vormt. 
De stal wordt opgebouwd uit metselwerk en het dak uitgevoerd met 
keramische rode pannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat de entree meer ondergeschikt moet zijn 
aan de stal en dat daartoe het dwarskapje verwijderd dient te worden ten 
behoeve van het realiseren van een goede inpassing in het landelijk gebied. 
Verder heeft zij geen bezwaar en voldoet het voorliggende plan op 
hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand mits het dwarskapje wordt 
verwijderd. 

Welstandscriteria Beoordelingsniveau agrarische bedrijfsbebouwing 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

~o Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180080 Bouwadres Pierebaan - Kohnstammlocatie 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving bouwen van 62 woningen 
Welstandsnota Woongebieden 
Code gemeente VO-2o~8-070 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De architect, designer, bouwkundige en ontwikkelaar zijn aanwezig om het 
23-07-20~8 plan toe te lichten. Het plan betreft het realiseren van een 

appartementencomplex voorzien van 62 wooneenheden. Het 
appartementencomplex volgt grotendeels de bebouwingsmogelijkheden 
van het bestemmingsplan en bestaat uit drie blokken die samen een u-vorm 
vormen. De blokken bestaan uit vier bouwlagen. Getracht is het volume te 
verkleinen door het aanbrengen van sneden en de blokken te laten 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 23-07-2018 7 



verschuiven. Het binnenterrein is open en vormt een relatie met het 
naastgelegen park. 
De volumes worden geparcelleerd uitgevoerd door het creëren van een 
variatie aan gevels door het gebruik van verschillende materialen. Er is een 
afwisseling tussen baksteen, hout en metaal. Op deze wijze wordt een 
eigentijds accent toegevoegd in de omgeving van eenvormige 
strokenbouw. Aan de buitengevels bevinden zich balkons die meegaan in de 
verticale geleding van het gebouw. De balkons zijn voorzien van spijlen 
hekwerken. 
Het complex wordt opgebouwd uit houten modulaire eenheden. Op deze 
wijze tracht de architect een brug te slaan tussen het verleden en het 
hedendaagse Monnickendam. De kozijnen worden uitgevoerd in kunststof 
met een houtprofiel. 
De bergingen bevinden zich op de begane grond in de hoeken van het 
complex. De parkeerplaatsen bevinden zich aan de achterkant van het 
complex. 

Bevindingen commissie: 
De commissie prijst de kwaliteit van het voorliggende plan en ziet het als 
een goed voorbeeld van de hedendaagse architectuur. Echter mist de 
commissie het beeld van het gebouw in de omgeving. Zij zou dit graag nog 
willen zien. Daarnaast vraagt zij aandacht voor de hoeken die goed 
zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Juist deze hoeken zijn voorzien 
van bergingen. De commissie is van mening dat dit niet de meest geschikte 
plek voor bergingen is. Zij benadrukt hier de beleefbaarheid van het plint in 
de parkachtige omgeving. 

Concluderend heeft de commissie veel waardering voor het eigentijdse en 
bijzondere woonproject, maar heeft zij nog een aantal aandachtspunten om 
te komen tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit: 

- De markante hoeken vragen aandacht om tot een zekere openheid 
in de plint te komen. 

- De parcellering van het project is subtiel. Een eenduidig blok wat 
op een genuanceerde manier is geleed in een parcellering. Juist 
deze parcellering luistert heel nauw in detaillering. Hier zijn nog 
een aantal aandachtspunten wat betreft de kozijnen en de 
aansluiten op de dakrand. 

- De schuine negge van de kunststof kozijnen hoort recht te zijn. 

Welstandscriteria Beoordelingsniveau woongebieden 

Advies Collegiaaloverleg 
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