
D1/3

Welstandsnota gemeente Dordrecht" Sneltoetscriteria " Kozijn en gevelwijzigingen

kozijn en
gevelwijzigingen

omschrijving en uitgangs-
punten

Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij het

veranderen of verplaatsen van een kozijn, kozijnin-

vulling, luik of gevelpaneel. Omdat de opbouw en

indeling van de gevel een belangrijk onderdeel is

van de architectonische vormgeving van het

gebouw en/of de straatwand moeten

ook de kozijn- of gevelwijzigingen zorgvuldig wor-

den ingepast. In principe mag de samenhang en de

ritmiek in straatwanden niet worden verstoord

door incidentele kozijn- of gevelwijzigingen. Met

name een kozijn- of gevelwijziging in de voorgevel

of zijgevel die gekeerd is naar de weg of het open-

baar groen, vraagt om een zorgvuldige vormge-

ving.

Een kozijn- of gevelwijziging moet passen bij het

karakter van het hoofdgebouw en de karakteristiek

van de omgeving. Een naoorlogse woning vraagt

bijvoorbeeld om andere vormgeving dan een histo-

risch pand uit de 19de eeuw.

Het uitgangspunt van de sneltoetscriteria, is dat de

oorspronkelijke of originele vormgeving in elk

geval niet strijdig is met redelijke eisen van wel-

stand. Belangrijke te handhaven kenmerken daarbij

zijn de maatvoering van de negge en profilering

van het kozijn en het raamhout. De materiaalkeuze

en (mate van) detaillering is voornamelijk afhanke-

lijk van het gebiedsgerichte beoordelingskader.

Wijzigingen in de gevel die contrasteren met het

hoofdgebouw of de directe omgeving worden

altijd aan de welstandscommissie voorgelegd.

criteria voor kozijn- of gevel-
wijzigingen

Een kozijn- of gevelwijziging is niet in strijd met

redelijke eisen van welstand als aan onderstaande

sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een kozijn-

of gevelwijziging niet aan onderstaande criteria –

of is er sprake van een bijzondere situatie of be-

staat er gerede twijfel aan de toepasbaarheid van

de sneltoetscriteria – dan kan de bouwaanvraag

voor advies aan de welstandscommissie worden

voorgelegd. In geval van een beschermd monument

of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd
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Sneltoetscriteria(algemeen)

Aan- en uitbouwen

Bijgebouwen enoverkappingen

Kozijn- engevelwijzigingen

Dakkapellen

Erfafscheidingen

Dakramen

Zonnepanelen en -collectoren

Spriet-, staaf- enschotelantennes

Rolhekken, luiken en rolluiken

de welstandscommissie om advies worden ge-

vraagd.

Wijzigingen aan de voor- of zijgevel, die is gekeerd

naar de weg of openbaar groen, zijn altijd van gro-

te invloed op het straatbeeld. Dergelijke kozijn- of

gevelwijziging worden dan ook altijd aan de wel-

standscommissie voorgelegd.

algemeen:

- de kozijn- of gevelwijziging voldoet aan het

gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied

waar de verandering of wijziging betrekking op

heeft

plaatsing en aantal:

- niet aan voorgevel of zijgevel als zijerf/-gevel

gekeerd is naar de weg of openbaar groen

maatvoering:

- oorspronkelijke maatvoering kozijn en ramen

behouden

- diepte van negge gelijk aan bestaande situatie

- de oorspronkelijke profielafmetingen van het

kozijn en/of het raamhout behouden

vormgeving:

- gevelwijziging blijft in overeenstemming met de

architectuur/tijdsbeeld van de oorspronkelijke ge-

vel.

- een individuele wijziging leidt niet tot een wijzi-

ging van de oorspronkelijke geleding en indeling

van de gehele gevel. De verticale of horizontale in-

deling van gevel moet met andere woorden ge-

handhaafd blijven

- samenhang en ritmiek van de straatwand worden

niet verstoord

- de gevel van begane grond en verdieping(en) blijft

samenhangend

- de hoofdindeling komt overeen met de oorspron-

kelijke indeling

- indeling raamhout behouden

- eventuele roedeverdeling alleen met authentieke

roedes en niet door op de ruit bevestigde imitatie-

roedes

- toegevoegde of vervangende draaiende of schui-

vende delen is mogelijk

- gevelopeningen niet geblindeerd met panelen of

schilderwerk

- bestaande lateien, onderdorpels, raamlijsten, spek-

lagen en/of rollagen in originele staat, of in ieder

geval in overeenstemming met op de vormentaal
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van andere in de gevel voorkomende lateien,

onderdorpels en/of raamlijsten.

materiaal en kleur:

- materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de al

aanwezige materialen en kleuren van het hoofdge-

bouw

- stalen kozijnen en ramen vervangen door alumini-

um, alleen aluminium kan de dimensionering en

profilering van staal benaderen

- zeer terughoudend met de toepassing van kunst-

stof bij vervanging van houten kozijnen, en zo ja,

verdiept of oorspronkelijk profiel van houten kozijn

toepassen

- geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik


