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1 Inleiding 
 

Arnhem is een aantrekkelijke stad om te wonen en te verblijven. Het uiterlijk van de stad draagt daaraan bij. De gemeente wil dat zo houden. Dat is de 

basis voor deze Welstandsnota.  

 

Veranderingen in de stad gaan vaak heel geleidelijk. Door kleine bouwinitiatieven van particulieren en door grotere ontwikkelingen is de stad constant 

aan het veranderen. Het welstandsbeleid is één van die middelen waarmee de gemeente stuurt op het uiterlijk van de stad. Andere instrumenten zijn 

bijvoorbeeld het bestemmingsplan, erfgoedbeleid en beleid voor de openbare ruimte. Het welstandsbeleid is dus geen geïsoleerd instrument maar 

onderdeel van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de gemeente. Met een gerichte inzet van het welstandsbeleid, in samenhang met andere instrumenten,  

willen we ervoor zorgen dat de stad aantrekkelijk blijft. Bij welstandsbeleid  gaat het om de kwaliteit van de bouwplannen op zich en in relatie tot hun 

omgeving. We dagen initiatiefnemers uit om iets moois voor zichzelf te maken maar ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stad als gehéél. 

De kenmerken van de bestaande stad geven daar aanknopingspunten voor dus: kijk om je heen en gebruik wat je ziet als inspiratie!  

 

De gemeente heeft op grond van verschillende wetten en regels invloed op de beeldkwaliteit van de stad. De Woningwet bepaalt sinds 2003 dat 

gemeenten welstandsbeleid moeten vaststellen om welstandstoezicht toe te kunnen passen. Daarom hebben we in Arnhem een Welstandsnota. Hiermee 

kan de gemeente sturen op het uiterlijk van gebouwen en van andere bouwwerken. Zo beschermen we de bestaande kwaliteit in de stad en geven we 

ruimte om de stad nog beter te maken.  

 

1.1 Aanleiding en doel van de Welstandsnota 2012 
 

De Woningwet over gemeentelijk welstandsbeleid 
Het gemeentelijk beleid moet worden vastgelegd in een welstandsnota. Met de welstandsnota ‘bekent de gemeente vooraf kleur’ en weet de 

bewoner welke regels er gelden voor een bouwplan. Een welstandsnota mag niet volstaan met algemene, globaal geformuleerde criteria. Criteria 

moeten zo concreet en objectief mogelijk zijn en zo veel mogelijk zijn toegesneden op verschillende soorten bouwwerken. Inwoners en andere 

belanghebbenden moeten via een inspraakprocedure vooraf de gelegenheid hebben gekregen om te reageren op het gemeentelijke 

welstandsbeleid. 
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De huidige Welstandsnota is van 2004. Daar hebben we meer dan zeven jaar mee gewerkt. Uit die ervaring blijken de toetsingscriteria over het algemeen 

goed bruikbaar zijn. Maar er is steeds meer behoefte aan meer eenvoudige en ruimere criteria. Dit sluit aan op de beweging die met de Wet algemene 

bepalingen Omgevingsrecht (Wabo, 2010) is ingezet, waarin het vergunningvrije bouwen is vergroot.  

 

Minder regeldruk, meer vrijheid, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn de kernwaarden voor het nieuwe beleid. Hiermee krijgen inwoners 

meer invloed op de kwaliteit van hun leefomgeving. Ook is er behoefte om de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit gerichter in te zetten op plannen 

waarbij ze echt het verschil kan betekenen.  

 

Het doel van het Arnhemse welstandsbeleid is:  

- behouden en versterken van de beeldkwaliteit;  

- de spelregels voor welstand duidelijk maken; 

- een objectieve en transparante beoordeling van bouwplannen; 

- een kleine en slagvaardige welstandsorganisatie. 

 

In de Welstandsnota is alleen het welstandsbeleid vastgelegd, er vindt in deze nota geen beleidvorming plaats op aanverwante beleidsvelden voor 

ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor wordt verwezen naar onder meer de structuurvisie, de erfgoednota en bestemmingsplannen. 

 

1.2 Samenvatting van de veranderingen  
 
Kernboodschap van het nieuwe beleid 
Alle wijken zijn even belangrijk en hebben allemaal hun eigen kwaliteit. Overal streeft de gemeente daarom naar behoud en versterking van de 

beeldkwaliteit. Maar daarvoor is niet overal welstandstoetsing nodig of effectief. De boodschap is: variatie in bouw waar het kan, bescherming van het 

karakter waar het moet. Hiermee zorgen we dat het unieke karakter van Arnhem behouden blijft. 

 
Indeling in gebieden 
Alle plannen van vergunningplichtige bouwactiviteiten worden nu op welstandscriteria beoordeeld. Van dakkapel tot nieuwbouwwijk wordt bekeken of het 

past bij de uitstraling van een wijk of van de stad. Omdat we inwoners meer vrijheid, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid willen geven hebben we 

een nieuwe indeling gemaakt van de stad in drie categorieën: gebieden waar vergunningaanvragen niet op welstand worden getoetst, gebieden waar 

slechts licht op welstand wordt getoetst en gebieden waar zwaar wordt getoetst op welstand. Om mensen te inspireren plannen te maken die passen bij 

de karakteristieken van de stad is de uitnodiging: kijk naar wat er al is en gebruik de bestaande stad als inspiratie. In bijlage 1 is daarvoor een analyse 

opgenomen van de karakteristieke ruimtelijke milieus die we in Arnhem onderscheiden.  
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Gebieden zonder welstandstoets 

In wijken met veel variatie in bouwstijl, in type woningen, oriëntatie van gebouwen op de openbare ruimte en dergelijke, hoeven bouwaanvragen1 niet 

meer voorgelegd te worden aan de commissie. Voorbeelden hiervan zijn gebieden met een dorps karakter (Elden), villawijken (Schaarsbergen) en wijken 

die gebouwd zijn tussen 1970 en 1985. Als de wetgeving zegt dat een vergunning nodig is voor (ver)bouw dan blijven altijd de regels gelden die in het 

bestemmingsplan staan, zoals regels over grootte, bouwhoogte e.d. Daarnaast gelden er wél voorschriften ten aanzien van reclame. Maar de keuze voor 

materiaal, vorm en kleur is in deze gebieden helemaal vrij. Om uitspattingen als paarse gevels te voorkomen hebben is er een aantal excessen benoemd. 

In die gevallen kan daar handhavend tegen optreden worden, maar er is dus géén toets vooraf. 

 

Gebieden met lichte welstandstoets 

In wijken die zich kenmerken door samenhang in het straatbeeld – bijvoorbeeld door een eenheid in dakvormen, architectuur of materiaalgebruik – blijven 

we erop toezien dat dit eigen karakter bewaard blijft. In bijvoorbeeld een lange en overzichtelijke Malburgse straat, met doorlopende dak- en gootlijnen en 

met overal rode dakpannen - kan één verkeerd vormgegeven dakkapel het beeld van de hele straat teniet doen.  

 

Gebieden met zware welstandstoets 

Voor gebieden met een bijzondere kwaliteit, zoals de binnenstad of Geitenkamp, blijven strengere regels voor de welstand gelden.  

 

Spelregels 
In zijn algemeenheid willen we dat nieuwe bouwwerken passen in hun omgeving. De bestaande stad is dus het referentie- en inspiratiekader. Voor de 

meest voorkomende bouwwerken zijn verder in deze nota gebiedsgerichte criteria opgenomen. Deze criteria zijn per gebied (‘géén toets’, ‘lichte toets’ en 

‘zware toets’) anders. De spelregels geven vóóraf duidelijkheid  bij concrete, kleinschalige (ver)bouwplannen, zoals een dakkapel of uitbouw. Voor heel 

Arnhem gelden voorschriften ten aanzien van reclame en is de excessenregeling van kracht.  

 

Het is onmogelijk om voor álle soorten bouwplannen beoordelingscriteria vast te leggen. Daarom hebben we daarnaast ook algemene criteria. Op de 

website van de gemeente zijn de criteria op adres opvraagbaar. Dit maakt het voor de initiatiefnemer eenvoudig om op te zoeken welke regels van 

toepassing zijn, 

 

Voor grootschalige  (her)ontwikkelingen in de hele stad is in hoofdstuk 4 een werkwijze opgenomen. Door het proces te organiseren en niet de criteria 

vooraf vast te leggen wordt in deze opgaven maximaal de ruimte geboden voor creativiteit terwijl we goed blijven toezien op de kwaliteit van de plannen 

voor de stad.  

 

In de Welstandsnota zijn de beleidsregels vastgelegd. Die moeten in principe gevolgd worden maar er kan gemotiveerd van worden afgeweken.  

                                                      
1 Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen 
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Efficiëntere commissie 
De commissie heeft zowel wettelijke taken als taken die niet op wettelijke regelgeving zijn gebaseerd. Een wettelijke taak is bijvoorbeeld het toetsen van 

concrete bouwplannen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning. Een niet-wettelijke taak is het adviseren op ruimtelijke plannen, zoals 

masterplannen en beeldkwaliteitsplannen, die niet direct leiden tot het verstrekken van een omgevingsvergunning.  

 

Voorheen maakte Arnhem hiervoor gebruik van twee deelcommissies: de ‘kleine’ commissie voor de wettelijke taken en de ‘grote’ commissie 

hoofdzakelijk voor de niet-wettelijke taken. Uit oogpunt van efficiëntie is nu gekozen voor één commissie, voor beide soorten taken. Bovendien worden 

plannen niet meer altijd aan de commissie voorgelegd. De commissie kan zo in totaliteit met minder leden toe: maximaal zes in plaats van negen leden. 

Omdat de Arnhemse commissie het college van burgemeester en wethouder adviseert op het gebied van erfgoed en monumenten, en omdat 

welstandsbeleid integraal onderdeel is van beleid voor ruimtelijke kwaliteit, heet de commissie vanaf nu ‘De Arnhemse commissie voor Ruimtelijke 

Kwaliteit’2. 

 

1.3 Leeswijzer   
In deze nota is het Arnhemse welstandsbeleid vastgelegd. In hoofdstuk 1 zijn de doelen van de nota beschreven met de belangrijke veranderingen die 

zijn doorgevoerd. Hoofdstuk 2 staat de onderbouwing hoe we tot een nieuwe welstandsindeling zijn gekomen. Hoofdstuk 3 gaat over de bestaande stad 

als inspiratie voor plannen en de criteria die we gebruiken om de plannen voor gebouwen en bouwwerken aan te toetsen. In hoofdstuk 4 staat hoe we bij 

complexere ingrepen in de stad kwaliteit stimuleren. Hoofdstuk 5 gaat over de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Tot slot staat in 

hoofdstuk 6 hoe we het beleid gaan monitoren en evalueren. 
 
 
 

 

                                                      
2 Als het in de tekst gaat over de commissie dan hebben we het over de De Arnhemse commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. 
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2 Gebiedsindeling 
 

Uitgangspunt van het Arnhemse welstandsbeleid zijn de karakteristieken van de bestaande 

stad. Daarvoor maken we gebruik van de analyse van ‘karakteristieke ruimtelijke milieus’ uit de 

Arnhemse structuurvisie (2012). Daarin zijn 15 gebiedstypen onderscheiden die van elkaar 

verschillen door de ruimtelijke kenmerken en samenhang. Er gelden welstandscriteria in 

gebieden waar de ruimtelijke karakteristiek door middel van welstandsregels gewaarborgd moet 

worden. Dus: géén welstandstoets waar het kan, welstandstoets waar het moet. Daar is de 

gebiedsindeling op ingericht.  

 

2.1 De gebiedsindeling 
Hoe hebben we nu bepaald in welke gebieden welstandsregels nodig zijn en in welke gebieden 

niet? De 15 gebiedstypen hebben we ingedeeld in drie categorieën met ieder een eigen 

welstandsniveau: 

- gebieden met een grote variatie in bouwstijl, soort woningen, oriëntatie op de openbare 

ruimte. Dit zijn de gebieden waar vergunningaanvragen niet aan welstandsregels 

getoetst worden. Een uitzondering geldt voor reclame, dat in heel Arnhem wel aan 

regels is gebonden; 

- gebieden met een samenhang in het straatbeelden, bijvoorbeeld door de eenheid in 

dakvormen, architectuur of materiaalgebruik. Dit zijn de welstandsluwe gebieden waar 

slechts licht getoetst wordt; 

- gebieden met een heel bijzondere kwaliteit, zoals de beschermde stads- en 

dorpsgezichten. Hier gelden strenge regels voor welstand.. 

 

Voor gemeentelijke of rijksmonumenten wordt altijd maatwerk geleverd, de criteria gelden voor 

deze categorie niet.  

 

Verder in dit hoofdstuk een nadere toelichting per welstandsniveau, de indeling van de 

‘karakteristieke ruimtelijke milieus’ naar welstandsniveau en de welstandskaart van Arnhem. 

De analyse van de ‘karakteristieke ruimtelijke milieus’ uit de Arnhemse structuurvisie is in 

bijlage 1 opgenomen. 

Karakteristieke ruimtelijke milieus in Arnhem (bron: structuurvisie 2012) 
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2.2 Gebieden zonder welstandstoets 
In gebieden in de stad waar de ruimtelijke kwaliteit niet in grote mate afhankelijk is van 

een bepaalde architectuur of het materiaalgebruik worden vergunningaanvragen niet op 

welstand getoetst. Kortom, gebieden waar de kwaliteit voldoende geborgd is door middel 

van bijvoorbeeld het bestemmingsplan en dus niet afhangt van zaken die met 

welstandscriteria geregeld hoeven te worden, zijn vrij van welstandsregels. Dit zijn 

gebieden met een stevige ruimtelijke structuur en/of gebieden die opvallen door een grote 

variatie. 

 

Met een ‘stevige ruimtelijke structuur’ wordt bedoeld dat de beeldkwaliteit van een wijk of 

gebied als geheel niet snel aangetast zal worden door een (sterk) afwijkende of in het oog 

springende ingreep aan een gebouw. Dit zijn bijvoorbeeld de delen van de stad waar het 

landschap als geheel het beeld bepaalt en niet de gebouwen op zich. Zoals het 

noordelijke buitengebied en een aantal ruim opgezette villawijken in de bossen. Maar ook 

de woonwijken met een sterk onregelmatig patroon van straten en bebouwing, zoals 

Elderveld en De Laar, en de meeste bedrijventerreinen hebben een ‘robuuste ruimtelijke 

structuur’. 

 

Met gebieden die opvallen door variatie worden de wijken bedoeld met een gevarieerd 

bebouwingsbeeld, die om die reden makkelijk meer variatie op kunnen nemen zonder dat 

dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor de dorpsgebieden van 

Schaarsbergen en Elden.  

 

Van boven naar beneden: dorpskern Elden, Elderveld, Hazegrietje 
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2.3 Gebieden met lichte welstandstoets 
Welstandsluw zijn de delen van de stad met een sterke samenhang in het straatbeeld. 

Een afwijkende of in het oog springende ingreep aan een gebouw zal hier al snel het 

kenmerkende straatbeeld aantasten. In een lange en overzichtelijke Malburgse straat, 

met doorlopende dak- en gootlijnen en met overal rode dakpannen kan één verkeerd 

ontworpen of geplaatste dakkapel het beeld van de hele straat teniet doen.  

 

We hebben het hier over de wijken die volgens een rationeel patroon zijn opgebouwd, 

zoals Presikhaaf bijvoorbeeld (uit de modernistische ‘CIAM-periode’) en het oudere 

Sonsbeekkwartier Zuid (uit de periode van ‘stratenplan en speculatiebouw’). Of over 

wijken die volgens een samenhangend concept of een thema zijn ontworpen, zoals 

Schuytgraaf en Rijkerswoerd. In deze categorie valt ook een klein aantal 

bedrijventerreinen, waarvoor in de ontwerpfase een beeldkwaliteitsplan is opgesteld, 

zoals IJsseloord 2 en Geldersche Poort.  

 

 

 

Van boven naar beneden: Malburgen, Presikhaaf, Schuytgraaf 
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10 2.4 Gebieden met zware welstandstoets 
Een zware toets geldt voor díe delen van de stad waar de kwaliteiten voor een belangrijk 

deel bepaald worden door aspecten die alleen met welstandsregels gestuurd kunnen 

worden, zoals de architectuur en het materiaalgebruik. Het gaat om gebieden (wijken, 

parken en complexen) met bijzondere cultuurhistorische waarde, die in een formele 

beschermde status hebben, als monument of als (gemeentelijk- of rijks)beschermd stads- 

en dorpsgezicht. Voorbeelden zijn de oude Arnhemse binnenstad, Sonsbeekpark, 

Geitenkamp en Fliegerhorst Deelen. Uitzondering is Arnhem Centraal, dit gebied is niet 

formeel beschermd maar hier geldt wel de zware welstandstoets. Het is een ‘nieuw’ stukje 

stad waar in de planvorming veel aandacht is geweest voor de beeldkwaliteit, omdat het 

een centrale en drukbezochte plek is. 

 

Van boven naar beneden: Centrum, Mussenbuurt, Park Sonsbeek 
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2.5 Indeling ‘karakteristieke ruimtelijke milieus’ naar welstandsniveau 
 

Ruimtelijk milieu (bron: structuurvisie) Welstandsn iveau  Uitzonderingen 

De middeleeuwse stad (1233-1830) Zware toets  

Stad van singels en speculatiebouw (1830-1880) Lichte toets Formeel beschermde gebieden (zware toets) 

Stad van stratenplan en bouwblok (1880-1905) Lichte toets Formeel beschermde gebieden 

Stad van tuindorp en villapark (1905-1930) Zware toets Gulden Bodem, Sterrenberg, Paasberg, Angerenstein, 
Raapopseweg/omgeving Prümelaan (lichte toets) en villabebouwing in bos 

o.a. Braamweg, Weg langs het Hazegrietje (vrij) 

Stad van tuinwijk en landschap (1930-1940) Lichte toets  

Stad van licht, lucht en ruimte (1945-1970) Lichte toets  

Stad van woonerf en menselijke maat (1970-1985) Geen toets Kronenburg (deels lichte toets) 

Stad van Vinex en sleutelproject (1985-heden) Lichte toets Arnhem Centraal (zware toets) 

Stad van groene weelde Zware toets Gebieden zonder beschermde status (geen toets) 

Dorp in de stad Geen toets  

Stad van bedrijvigheid Geen toets Beschermde gebieden (zware toets), IJsseloord 2, Geldersche Poort, 
Rijnstate, Gelredome gebied, Rijnhal gebied, Groningensingel, (deel) 

Kronenburg, Koningspleij/Kleefsewaard (lichte toets) 

Verspreide bebouwing in het groen Geen toets Complexen waar een masterplan voor is vastgesteld (Papendal, Burgers Zoo, 
Het Dorp, Arnhems Buiten, Groot Klimmendaal, ‘s Kooningsjacht, NOM) 

Rivierlandschap Geen toets  

Polderlandschap Geen toets  

Veluws landschap Geen toets  
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12 2.6 De welstandskaart van Arnhem 
De kaart is een weerslag van de gebiedindeling op de plattegrond van Arnhem. Naast de kaart een tabel waarin per wijk het welstandsniveau is 

aangegeven. 

 

 
 
 

Wijken Arnhem Zuid  geen 
toets 

lichte 
toets 

zware 
toets 

De Laar West X   
De Laar Oost X   
De Praets X   
Elden X   
Elderhof X   
Elderveld X   
Holthuizen X   
Vredenburg wonen X   
Bedrijventerrein de Overmaat X   
Bedrijventerrein Rijkerswoerd West X   
Bedrijventerrein Bakenhof X   
Meijnerswijk / Stadsblokken X   
Gaardenhage  X  
’t Duifje  X  
Kronenburg  X  
Malburgen Oost  X  
Malburgen West  X  
Rijkerswoerd  X  
Vredenburg werken  X  
Schuijtgraaf  X  
Rijnhalgebied  X  
Gelderse Poort  X  
Gelredome eo.  X  
Park Westerveld   X 

 
(wijkindeling Arnhem, noord op volgende bladzijde) 

 
 
 
 

Gebiedsindeling ‘’geen toets’, ‘lichte toets en ‘zware toets’ 
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Wijken Arnhem Noord  geen 

toets 
lichte 
toets 

zware toets  

Arnhemse Allee X   
Hazegrietje       X   
Menthenberg X   
Schaarsbergen X   
Sportpark Cranevelt  X   
Bedrijventerrein IJsseloord I X   
Bedrijventerrein ’t Broek X   
Kazerneterreinen excl. monumenten X   
Rosandepolder X   
Buitengebied X   
Alteveer  X  
Angerenstein Noord  X  
Angerenstein Zuid  X  
’t Broek  X  
Cranenvelt  X  
Elsweide  X  
Gulden Bodem  X  
Heijenoord  X  
Hoogkamp  X  
Hoogstede / Klingelbeek  X  
Klarendal  X  
Klimmendal / Het Dorp  X  
Lombok  X noordelijk deel 

is gemeentelijk 
monument 

Molenbeke  X  
(Nieuw) Monnikenhuizen  X  
Over Het Lange Water  X  
Paasberg  X  
Plattenburg  X  
Presikhaaf I, II en III  X  
Rijnstate / Braamberg  X  
Saksen Weimar + gebied ten 
noorden van de Beukenlaan 

 X  

Sonsbeek / St Marten  X  

 

 

 geen 
toets 

lichte 
toets 

zware 
toets 

Spoorhoek  X  
Statenkwartier  X  
Sterrenberg  X  
Wellenstein  X  
Gebied Hommelseweg-Thomas á 
Kempislaan-Rosendaalsweg-
Monnikensteeg-Weg achter ’t Bos 

 X  

Kleefsewaard / Koningspleij  X  
Kema / TCN / zuidelijk deel Arnhems 
Buiten 

 X  

Intratuin / HAN gebied  X  
Winkelcentrum Presikhaaf  X  
Bedrijventerrein Westervoortsedijk  X  
Bedrijventerrein IJsseloord II  X  
Instellingen in het Buitengebied zoals 
NOM, Burgers, Papendal, ‘s Konings 
Jacht,  

 X  

Arnhems Buiten (Noordelijk deel)   X 
Bio   X 
Burgemeesterswijk   X 
Centrumgebied   X 
Geitenkamp   X 
Moscowa   X 
Mussenbuurt   X 
Sonsbeekkwartier Noord   X 
Spijkerkwartier   X 
Transvaalbuurt   X 
Van Verschuerwijk   X 
Vogelwijk   X 
Monumentale Parken   X 
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3 De welstandscriteria  
 
 

De Woningwet over gebiedsgerichte criteria en welst andsvrije gebieden 
De gemeente mag gebiedsspecifieke criteria opstellen, bijvoorbeeld per wijk, om rekening te kunnen houden met de beeldbepalende 

karakteristieken van de verschillende gebieden. Ook kan de gemeente bepalen dat in bepaalde gebieden of voor bepaalde bouwwerken geen of 

minder strenge welstandseisen gelden. 

 

3.1 Kijk naar wat er al is: de bestaande stad als i nspiratie 
“De wortels van de toekomstige stad liggen in de actuele stad. De wortels van de actuele stad liggen in de historische stad”, zo staat het in de 

structuurvisie (2012). Vanuit die gedachte is het de opgave om nieuwe ontwikkelingen zó vorm te geven dat ze aansluiten op de bestaande 

karakteristieken ofwel de ‘DNA’ van de stad.  

 

Het karakter van Arnhem wordt bepaald door de rijke landschappelijke onderlegger. Drie landschappen komen hier samen: het Veluwse 

stuwwallenlandschap, de rivierzone en het polderlandschap. Dit is bepalend voor de Arnhemse kwaliteiten. De wijken liggen als ‘scherven in het groen’ 

en kennen een grote variatie. Elke bouwperiode in de geschiedenis van de stad bracht eigen stedenbouwkundige idealen met zich mee en een eigen 

ruimtelijke verschijningsvorm: de karakteristieke ruimtelijke milieus.  

 

Om mensen te inspireren plannen te maken die passen bij de karakteristieken van de stad is de uitnodiging: kijk naar wat er al is en gebruik de 

bestaande stad als inspiratie. De analyse van de ruimtelijke milieus die in bijlage 1 is opgenomen kan daarbij helpen. 

 

3.2 De welstandscriteria 
We maken in Arnhem onderscheid in drie welstandsniveaus: geen toets, lichte toets en zware toets. Ieder welstandsniveau heeft zijn eigen doel en 

spelregels. In die gebieden gelden de gebiedsgerichte criteria. De gebiedsgerichte criteria zijn opgesteld voor meest voorkomende bouwwerken. Voor 

alle andere bouwwerken gebruiken we de algemene welstandscriteria. Hierin staat in algemene bewoordingen beschreven waaraan een bouwwerk moet 

voldoen.  

 

Spelregels die in de hele stad gelden  
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15 Ongeacht het welstandsniveau is in de hele stad de excessenregeling van toepassing. Meer hierover in paragraaf 3.6. Ook gelden overal beperkingen 

voor de hoeveelheid reclame in woon- en werkgebieden. Reclame kan sterk overheersen en zo een negatief effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit. Dat 

willen we voorkomen. Daarom zeggen we: reclame mag, maar moet wel aan een aantal spelregels voldoen. De spelregels zijn opgenomen in de tabellen 

met gebiedsgerichte criteria. 

 

3.2.1 Criteria gebieden zonder toets  

Voor de gebieden die welstandsvrij zijn gelden alleen de excessenregeling en de voorschriften ten aanzien van reclame.  
 

Criteria voor reclame in gebieden zonder toets 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

Algemeen 

  
- Reclame is perceelsgebonden aan de economische bedrijvigheid ter 

plaatse; 
- Bewegende, verlichte reclames als leds, lichtkranten, lcd’s en projecties 

zijn niet toegestaan; 
- Reclame op een plat dak of op een hellend dak geplaatst (boven de 

gootlijn) is niet toegestaan; 
- Reclame mag niet boven de dakrand uitsteken; 
 

Wonen 

 
Reclame voor aan 
huis gebonden 
beroep is 
ondergeschikt van 
aard en omvang 
 

 
- Eén onverlichte reclame met een maximum oppervlak van 0,75 m2 is 

mogelijk 
  

Reclame 

 

Werken 

 
Winkels 
Reclame is 
ondergeschikt van 
aard en omvang en 
is niet te opvallend. 

 
- Gevelreclame mag alleen in de economische zone worden gesitueerd, 

d.w.z. niet hoger dan de onderdorpel van de kozijnen op de 1e 
verdieping; 

- De gevelreclame heeft een maximale breedte van 75% van de 
gevelbreedte waar de economische bedrijvigheid plaats vindt en een 
hoogte van maximaal 0,60 m. Een andere verdeling van deze maximale 
oppervlakte is denkbaar mits de architectuur dit mogelijk maakt; 

- Per gevel gericht naar het openbaar gebied is één haaks reclamebord 
met een maximaal oppervlak van 1,00 m2 mogelijk. Het bord mag 
maximaal 1.20 m. uitsteken voor de gevel. 
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16 
Criteria voor reclame in gebieden zonder toets 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

 
Algemeen 

- Aan een bedrijfsverzamelgebouw, waarin meerdere bedrijven zijn 
gehuisvest, is een ontworpen en architectonische ingepaste 
reclamezone met een maximaal oppervlak zoals hierna genoemd 
mogelijk waarin de verschillende gebruikers ieder een (uitwisselbare) 
plek kunnen krijgen; 

 
 
Bedrijven / kantoren in een woonomgeving 

- Reclame op gevels die naar het openbaar toegankelijk gebied zijn 
gericht heeft een maximale oppervlakte van 8% van dat geveloppervlak 
en is gesitueerd in de economische zone, d.w.z. onder de onderdorpel 
van de kozijnen op de 1e verdieping; 

- Indien losse letters worden toegepast is de maximale oppervlakte van 
de buitencontouren van de reclame niet groter dan 10% van het 
geveloppervlak; 

- Op eigen terrein is één (gezamenlijke) vrijstaande zuil met een 
maximale afmeting(bxh) van 1,25 x 3,50 m. mogelijk. Van een zuil bij 
een gebouw hoger dan 20 m. kan de maximale afmeting (bxh) 1,50 x 
5,00 m. zijn.  

 

   

Bedrijven / kantoren 
Reclame is 
ondergeschikt van 
aard en omvang en 
is niet te opvallend. 

 
Bedrijven / kantoren in een bedrijvenomgeving 

- Reclame op gevels die naar het openbaar toegankelijk gebied zijn 
gericht heeft een maximale oppervlakte van 10% van het 
geveloppervlak waar de economische bedrijvigheid plaats vindt; 

- Indien losse letters worden toegepast is de maximale oppervlakte van 
de buitencontouren van de reclame niet groter dan 15% van het 
geveloppervlak; 

- Op eigen terrein is één (gezamenlijke) vrijstaande zuil met een 
maximale afmeting (bxh) van 1,25 x 4,50 m. mogelijk. Van een zuil bij 
een gebouw hoger dan 20 m. kan de maximale afmeting (bxh) 1,50 x 
6,00 m. zijn.  
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17 3.2.2 Criteria gebieden met een lichte toets 
Welstandsregels voor dit niveau zijn beperkt en gaan alleen over het gevelbeeld en de daken die vanaf de straat zichtbaar zijn. Voor de achterkanten van 

gebouwen gelden geen regels, die zijn dus welstandsvrij. De regels zijn bedoeld om de kenmerken van het gevelbeeld in relatie tot het openbaar gebied 

in stand te houden. Doorgaande nok- en gootlijnen zijn daarbij het uitgangspunt. Het totale gevelbeeld wordt op hoofdlijnen gehandhaafd maar kleine 

ingrepen zijn geen probleem. Het veranderen van materiaalgebruik of van kozijnen bijvoorbeeld is mogelijk wanneer het totale straatbeeld niet wordt 

aangetast. De excessenregeling en beperkingen met betrekking tot reclame zijn ook in deze gebieden van toepassing.  
 
 

Criteria ‘lichte toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

 
De bestaande gebouwvorm en 
architectuur wordt op hoofdlijnen 
gerespecteerd. Voor 
nieuwbouwinvullingen zijn 
afwijkende architectonische 
invullingen denkbaar. De 
oorspronkelijke samenhang blijft 
goed leesbaar. 

 
- Bestaande gevelritmes, goothoogten en nokhoogten in 

hoofdzaak respecteren; 
- Eventuele wijzigingen aan deze basis elementen dienen 

qua maat en schaal ondergeschikt te zijn; 
- Incidentele wijzigingen zoals een kozijnvergroting /-

verkleining zijn mogelijk; 
- Sluit aan bij bestaande karakteristieke straatbeelden, 

gevelbeelden, schaalgrootte, gevelindeling en 
gevelritmiek. Aanpassingen mogen ook op een 
eigentijdse wijze gebeuren. 

- Toevoegingen zoals een schotelantenne, een airco-unit  
of andere (technische) installatie o.i.d. zijn niet 
toegestaan. 

 
 

Voorgevel 
(= gevel 

gericht naar 
het openbaar 
toegankelijk 

gebied) 

Architectuur 

Wonen 
 
 
 
 

 
Toevoeging van een 
aangebouwde erker, serre, luifel, 
balkon past bij de bestaande 
architectuur. 

 

 
Een erker, serre, luifel of balkon sluit qua ontwerp aan op het 
bestaande architectonische gevelbeeld, heeft een ondergeschikt 
karakter en dissoneert niet met de bestaande gevelarchitectuur. 
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18 
Criteria ‘lichte toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

 

 
Een toe te voegen koekoek is 
nagenoeg onzichtbaar en 
ondergeschikt van aard. 

 
- Een kelder mag niet van buitenaf ontsloten worden; 
- Het verlagen van het maaiveld voor extra daglicht-

toetreding in de kelder is niet toegestaan; 
- Een koekoek(en) voor daglicht in de kelder heeft een 

maximale breedte van 50% van de gevelbreedte en niet 
dieper (haaks op de gevel gemeten) dan 1.00 m; 

- De koekoek wordt middels een rooster afgedekt; 
toepassen van hekwerken is niet mogelijk.  

 
 
Winkels 
Presenteren zich aan de 
straatzijde, waarbij puien en 
gevelindelingen de aanwezige 
gevelarchitectuur respecteren of 
zelfs verbeteren 
 
 
 
 
 

 
- Winkelpuien zijn voor ten minste 50% transparant, 

vertonen samenhang met de gehele gevel en dissoneren 
niet in het straatbeeld; 

- Sluit, eventueel op een eigentijdse wijze, aan bij 
bestaande straatbeelden of verbeter het beeld; 

- Winkelrolluiken in naar het openbaar gebied gerichte 
gevels zijn niet mogelijk, tenzij de transparantie van het 
rolluik ten minste 75% bedraagt; 

- Folie, etsglas of plakletters op transparante puien zijn 
mogelijk tot een oppervlakte van maximaal 20 % van het 
glasoppervlak van de gevelpui. 

 

  

Werken 

 
Bedrijven / kantoren 
De bestaande gebouwde 
kwaliteiten en vormentaal in de 
omgeving wordt gerespecteerd. 
De gebouwde omgeving is een 
inspiratiebron voor het ontwerp. 
Aandacht voor rangorde, 
ordening en ritmering van 
bouwmassa's op het perceel. 

 

 
- Sluit aan bij bestaande karakteristieke straatbeelden, 

gevelbeelden, schaalgrootte, gevelindeling en 
gevelritmiek. Aanpassingen mogen ook op een 
eigentijdse wijze gebeuren; 

- De totale compositie van de bebouwing op één perceel 
blijft samenhangend; 

- Toevoegingen aan het hoofdvolume hebben 
vormverwantschap met het hoofdvolume en hebben een 
ondergeschikt karakter. 
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19 
Criteria ‘lichte toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 
 

Materiaalgebruik 

  
De bestaande toepassing van 
materialen in de gevel wordt 
zoveel mogelijk in stand 
gehouden 
 

 
Andere, niet oorspronkelijke materialen (zoals kunststof), zijn 
toegestaan voor kozijnen, ramen, betimmeringen met behoud van 
bestaande indeling. 
 

Daken 

Voorzijde 
(gericht naar het 

openbaar 
toegankelijk 

gebied) 

Wonen 

 
Het oorspronkelijk daklandschap 
wordt gehandhaafd. 
Kapbeelden van de bestaande 
omgeving zijn een inspiratiebron 
voor het ontwerp. 
 

 
Bij een toevoeging blijft het oorspronkelijke dakvlak goed 
herkenbaar; de randen van de bestaande dakvlakken blijven 
gehandhaafd. 
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20 
Criteria ‘lichte toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 
    

Een toevoeging in het dakvlak is 
ondergeschikt van aard en 
omvang. 
 

 
- Per dakvlak is er ruimte voor één dakkapel of voor enkele 

kleinere op gelijke hoogte. 
- Bij meer dan één dakkapel op één doorgaand dakvlak 

(bijvoorbeeld van een woningblok) is de vormgeving van 
de dakkapellen gelijk en worden ze regelmatig 
gerangschikt op één horizontale lijn. 

- Een dakkapel is zo transparant mogelijk, m.u.v. de 
zijwangen. 

- Stapeling van dakkapellen over meerdere bouwlagen is 
niet mogelijk. 

- Bij daken die zich uitstrekken over meerdere bouwlagen 
wordt de dakkapel geplaatst in de eerste bouwlaag vanaf 
de dakvoet.  

- Maximale afmetingen dakkapel: 
o de breedte is minder dan 50% van de 

gebouwbreedte of de breedte van het betreffende 
gebouwdeel; 

o de zijkant ligt minstens 0,50 meter uit de gevel of 
gebouwscheiding; 

o in een schilddak ligt de zijkant van de dakkapel 
minstens 0,50 m uit de hoekkeper; 

o de bovenzijde ligt minstens 0,50 meter onder de 
nok, in bijzondere gevallen kan deze afstand 
worden aangepast tot minimaal 2 dakpannen 
onder de nokvorst; 

o de onderkant ligt minstens 0,50 m boven de 
dakvoet; 

o de dakkapel is in totaliteit niet hoger dan 1,75 m. 
o de dakkapel wordt plat afgedekt, tenzij er reeds 

een andere vorm in het dakvlak aanwezig is; 
- Boven het dakvlak uitstekende dakramen e.d. zijn niet 

toegestaan. 
 
(voor een tekening, zie afbeeldingen op blz. 23) 
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21 
Criteria ‘lichte toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

   
Het hoofdvolume blijft bij een 
toevoeging op een plat dak 
herkenbaar. Toevoegingen zijn 
ondergeschikt van aard en 
omvang. 

 

 
Een dakopbouw of dakterras met bijbehorend hekwerk bovenop 
een plat dak ligt ten minste 1.50 m. terug ten opzichte van de 
voorgevel en ten minste 0.50 m. terug ten opzichte van de 
achtergevel. 
 
(voor een tekening, zie afbeelding op blz. 24) 

Achter 
(tuinzijde) 

Wonen 

 
De oorspronkelijke hoofdvorm is 
te herleiden. 

 

 
De hoogte van een dakopbouw /-dakkapel ligt niet hoger dan de 
bestaande nok en de zijkanten liggen minstens 0,50 m. uit de 
gevel of gebouwscheiding.    
 
Een nokverhogende dakkapel is mogelijk indien: 

- deze wordt geplaatst op een bestaande zolderverdieping; 
- de kap uit maximaal één bouwlaag bestaat; 
- de zijkant ligt minstens 0,50 meter uit de gevel of 

gebouwscheiding; 
- de goot van de opbouw niet hoger ligt dan de bestaande 

nok; 
- de kozijnhoogte maximaal 1.75 m. bedraagt; 
- het bestaande dakmateriaal (zoals pannen, leien) wordt 

doorgezet. 
 
(voor een tekening, zie afbeeldingen op blz. 24) 

 

Voor 
(straatzijde) Werken 

 
Aangesloten wordt bij bestaande 
karakteristieken in de directe 
omgeving. Een architectonisch 
verbijzonderde kapvorm is 
denkbaar. 
Het hoofdvolume blijft bij een 
toevoeging op een plat dak 
herkenbaar. Toevoeging zijn 
ondergeschikt van aard en 
omvang 

 

 
De totale compositie van het daklandschap vertoont samenhang 
op perceelniveau en met de directe omgeving.  
Technische installaties op het dak zijn niet zichtbaar of zijn 
geïntegreerd in het ontwerp. 
Bestaande dakvormen blijven gehandhaafd.  
Dakopbouwen zijn ondergeschikt van karakter; een nieuw 
architectonisch ontwerp vertoont samenhang met het 
hoofdvolume 
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22 
Criteria ‘lichte toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

Algemeen 

 
 

 
- Reclame is perceelsgebonden aan de economische 

bedrijvigheid ter plaatse; 
- Bewegende, verlichte reclames als leds, lichtkranten, lcd’s 

en projecties zijn niet toegestaan. 
- Reclame op een plat dak of op een hellend dak geplaatst 

(boven de gootlijn) is niet toegestaan. 
 

Wonen 

 
Reclame voor aan huis 
gebonden beroepen is sterk 
ondergeschikt van aard en 
omvang en is niet opvallend 
 

 
- Eén onverlichte reclame met een maximum oppervlak van 

0,75 m2 is mogelijk  
 

 
Winkels 
Reclame is ondergeschikt van 
aard en omvang en respecteert 
de bestaande gevelarchitectuur 

 
- Gevelreclame mag alleen in de economische zone 

worden gesitueerd, d.w.z. niet hoger dan de onderdorpel 
van de kozijnen op de 1e verdieping.  

- De gevelreclame heeft een maximale breedte van 75% 
van de gevelbreedte waar de economische bedrijvigheid 
plaats vindt en een hoogte van maximaal 0,60 m. Een 
andere verdeling van deze maximale oppervlakte is 
denkbaar mits de architectuur dit mogelijk maakt.  

- Per gevel gericht naar het openbaar gebied is één haaks 
reclamebord met een maximaal oppervlak van 1,00 m2 
mogelijk.  

 

Reclame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken 

Bedrijven / kantoren 
Reclame is ondergeschikt van 
aard en omvang 
De bestaande gevelarchitectuur 
blijft duidelijk herkenbaar. 

 
Algemeen 

- Aan een bedrijfsverzamelgebouw, waarin meerdere 
bedrijven zijn gehuisvest, is een ontworpen en 
architectonische ingepaste reclamezone met een 
maximaal oppervlak zoals hierna genoemd mogelijk 
waarin de verschillende gebruikers ieder een 
(uitwisselbare) plek kunnen krijgen.  
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23 
Criteria ‘lichte toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

 
Bedrijven / kantoren in een woonomgeving 

- Reclame op gevels die naar het openbaar toegankelijk 
gebied zijn gericht heeft een maximale oppervlakte van 
6% van het geveloppervlak en is gesitueerd in de 
economische zone d.w.z. onder de onderdorpel van de 
kozijnen op de 1e verdieping.  

- Indien losse letters worden toegepast is de maximale 
oppervlakte van de buitencontouren van de reclame niet 
groter dan 8% van het geveloppervlak . 

- Op eigen terrein is één (gezamenlijke) vrijstaande zuil met 
een maximale afmeting van 1,00 x 3,00 m. mogelijk. Van 
een zuil bij een gebouw hoger dan 20 m. kan de 
maximale afmeting 1,25 x 4,00 m. zijn.  

 

    

 
Bedrijven / kantoren in een bedrijvenomgeving 

- Reclame op gevels die naar het openbaar toegankelijk 
gebied zijn gericht heeft een maximale oppervlakte van 
8% van dat geveloppervlak waar de economische 
bedrijvigheid plaats vindt.  

- Indien losse letters worden toegepast is de maximale 
oppervlakte van de buitencontouren van de reclame niet 
groter dan 10% van het geveloppervlak . 

- Op eigen terrein is één (gezamenlijke) vrijstaande zuil met 
een maximale afmeting (bxh) van 1,00 x 4,00 m. mogelijk. 
Van een zuil bij een gebouw hoger dan 20 m. kan de 
maximale afmeting (bxh) 1,50 x 6,00 m. zijn.  
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24  
 

Afbeeldingen principes dakkapel  
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25  

Afbeelding principes nokverhogende dakkapel Afbeelding principes dakopbouw met hek 

Afbeelding principes dakopbouw  
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26 3.2.3 Criteria gebieden met een zware toets 
Voor dit welstandsniveau gelden alle ‘traditionele’ welstandsregels. De regels zijn bedoeld om de bijzondere en karakteristieke kenmerken te behouden. 

Ze gelden voor alle gevels die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied. Uitgangspunt is dat bij aanpassingen de bestaande gevelindeling, 

materiaalgebruik en detailleringen worden gerespecteerd. Wanneer het om een gemeentelijk- of rijksmonument gaat dan gelden de standaard criteria niet 

maar wordt altijd maatwerk geleverd. De excessenregeling en beperkingen met betrekking tot reclame zijn ook in deze gebieden van toepassing.  
 
 

Criteria ‘zware toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

Gebouwvorm 
 

Architectuur Algemeen 

De oorspronkelijke, veelal 
specifieke 
bebouwingskenmerken blijven 
gehandhaafd 

 
- Handhaaf het oorspronkelijk bebouwings- en 

architectuurbeeld, parcellering en hoofdvolumes, waarbij 
toevoegingen altijd een ondergeschikt karakter hebben en 
samenhang vertonen met de bestaande architectuur of 
een betekenisvolle architectonische kwaliteit toevoegen. 

- Bij eventuele (ver)nieuwbouw aansluiten bij bestaande 
karakteristieke straatbeelden, gevelbeelden, dakvormen, 
schaalgrootte, gevelindeling en gevelritmiek. 
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27 
Criteria ‘zware toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 
  

Wonen 

De opbouw van de gevel is een 
essentieel onderdeel van het 
gebouwaanzicht en de 
samenhang in het straatbeeld. 
Incidentele gevelwijzigingen 
verstoren de samenhang en de 
gevelritmiek in straatwanden niet.  

 
- Handhaaf de oorspronkelijke, veelal monumentale 

gevelarchitectuur en kenmerkende detailleringen of 
herstel het oorspronkelijke beeld. 

- Ondergeschikte wijzigingen zijn mogelijk mits het karakter 
van de (oorspronkelijke) gevelcompositie wordt 
gerespecteerd c.q. hersteld. 

 
- Sluit met nieuwe gevelarchitectuur aan op bestaande 

cultuurhistorische waarden die in de directe omgeving 
aanwezig zijn. 

- Breng samenhang aan in de verschillende gevels van een 
gebouwcompositie. 

- Een erker, luifel, balkon o.i.d. in een naar het openbaar 
gebied gerichte gevel is alléén mogelijk wanneer 
aantoonbaar is dat deze ook oorspronkelijk aanwezig was 
en de architectonische vormgeving daarvan is afgeleid. 

 
- Een kelderontsluiting aan een naar het openbaar gebied 

gerichte gevel is alleen mogelijk wanneer deze 
oorspronkelijk aanwezig was. 

- Een kelder mag alleen van buitenaf via de zijgevel of via 
de achtergevel ontsloten worden en wanneer door deze 
ingreep de bestaande cultuurhistorisch waarden niet 
worden geschaad. 

- Het verlagen van het maaiveld voor extra daglicht-
toetreding van kelderkoekoeken die op de straat zijn 
gericht, is niet toegestaan. 

- Een koekoek(en) voor daglicht in de kelder is qua breedte 
sterk ondergeschikt aan de bestaande gevelbreedte en 
beperkt van diepte (haaks op de gevel)  

- De koekoek wordt middels een rooster afgedekt; 
toepassen van hekwerken is niet mogelijk.  
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28 
Criteria ‘zware toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

 
Bijbehorende bouwwerken voor 
zover niet behorend tot het “vrije 
bouwen” zijn qua vormgeving 
ondergeschikt van aard en 
verwant aan de architectuur van 
de hoofdbouwmassa.  
 

 
- Bijbehorende bouwwerken, voor zover niet behorend tot 

het “vrije bouwen” zijn duidelijk achter de voorgevelrooilijn 
gesitueerd zodat de oorspronkelijke hoofdbouwmassa 
duidelijk herkenbaar blijft. 

- De hoogte van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen is niet hoger dan één bouwlaag. 

 

   

 
Incidentele toevoegingen aan 
een gebouw zijn slechts bij 
uitzondering mogelijk en stralen 
kwaliteit uit door een zorgvuldige 
detaillering en afstemming van 
kleuren en materialen 

 
- Plaatsing van een schotelantenne, een airco-unit  of 

andere (technische) installatie o.i.d. is  niet toegestaan 
aan gevels gericht naar het openbaar gebied. 

- Aan overige gevels is alleen een ondergeschikte plaatsing 
van airco's e.d. mogelijk en mits niet zichtbaar vanuit het 
openbaar gebied. 

- Het aanbrengen van houten luiken / blinden is alleen 
mogelijk aan gevels gericht naar het openbaar gebied, 
wanneer uit historisch materiaal duidelijk is dat deze 
oorspronkelijk aanwezig waren. 

- Het ontwerp sluit qua vormgeving, detaillering en 
kleurstelling aan bij het oorspronkelijke beeld. 

- Rolluiken aan naar het openbaar gebied gerichte gevels 
zijn alleen mogelijk binnen de vergunningvrije criteria. 
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29 
Criteria ‘zware toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

 
Winkels 
Winkels presenteren zich aan de 
straatzijde, waarbij puien en 
gevelindelingen zijn afgestemd 
op de aanwezige 
gevelarchitectuur in de straat en 
de invulling van de puien 
transparant is.  
De bestaande bouwhistorische 
kwaliteiten blijven gehandhaafd,  
De oorspronkelijke vormgeving 
wordt zoveel mogelijk 
teruggebracht of sluit zoveel 
mogelijk aan bij de bestaande 
architectuur. 
 

 
- Winkelgevels presenteren zich naar de openbare weg 

met een gevel die een grote mate van transparantie 
vertoont.  

- Winkelgevels staan door middel van portalen duidelijk en 
stevig op de grond en sluiten aan bij het bestaande of 
originele architectonische beeld. De portalen bestaan uit 
natuurlijke en historisch verantwoorde materialen 
(metselwerk, natuursteen, pleisterwerk en dergelijke). 

- Folie, etsglas of plakletters op (etalage)ruiten is mogelijk 
tot een oppervlakte van maximaal 5% van het 
glasoppervlak. 

- Voor rolluiken is niet meer mogelijk dan hetgeen als 
vergunningvrij is omschreven.  

 

  

Werk 

Bedrijven / kantoren 
De bestaande 
stedenbouwkundige structuur en 
architectuur blijven gehandhaafd. 
De architectuur is van een 
hoogwaardige kwaliteit. 
Bebouwing op utilitaire terreinen 
is ontworpen op zowel 
representativiteit als op 
functionaliteit. 

 
- De vormgeving van gevels is expressief (reliëf, vlakken, 

openingen, onderlinge verhoudingen, parceleringen etc.) 
en sluit aan bij de oorspronkelijke architectuur functies 
van ruimten zijn in de gevels afleesbaar. 

- Er is sprake van een evenwichtige uitwerking van het 
beoogde kwaliteitsniveau en samenhang door het hele 
ontwerp heen (van gevelcompositie tot en met de 
detaillering). 

- Ontwerpen van uitbreidingen sluiten minimaal aan op 
kwaliteiten van de bestaande architectuur op het perceel 
zelf als ook in de directe omgeving.  
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30 
Criteria ‘zware toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 
 

Materiaalgebruik Algemeen 

 
Materialen en kleuren maken 
wezenlijk onderdeel uit van de 
architectuur van een gebouw en 
zijn van grote invloed op het 
straatbeeld. Eenheid in kleur en 
materiaal versterkt de kwaliteit 
van zowel de gebouwen als het 
straatbeeld. 
 

 
- Oorspronkelijke materialen (bakstenen, pleisterwerk, 

keramische dakpannen, houten of stalen kozijnen etc), 
kleuren, detailleringen en raamindelingen blijven 
gehandhaafd. 

- In de naar het openbaar gebied gerichte gevels(s) zijn 
niet oorspronkelijke materialen zoals kunststof- of 
aluminium niet mogelijk. Het eventueel in voorkomende 
gevallen toepassen van een aluminium renovatieprofiel 
ter vervanging van staal is maatwerk. 

- Oorspronkelijke kleuren voor kozijnen, ramen, deuren, 
gootbetimmeringen, gevel, gevelbeschietingen, 
ornamenten worden gehandhaafd of worden weer 
teruggebracht. 

- Het stukadoren of aan de buitenzijde isoleren van 
metselwerkgevels is niet mogelijk. 

 

Daken 

 

Algemeen 

Kappen zijn de bekroning van 
een gebouw en accentueren de 
autonomie van afzonderlijke 
bouwvolumes.  
De oorspronkelijke kapvorm, 
welke een essentieel onderdeel 
is van het gebouwaanzicht wordt 
gehandhaafd of gereconstrueerd.  
Door verschillende kapvormen 
en kaprichtingen is er sprake van 
een te handhaven markant en 
waardevol daklandschap. 

 
- Handhaaf de oorspronkelijke dakvorm (zadeldak, 

mansarde dak, schilddak, lessenaarsdak, plat dak o.i.d.) 
of breng deze in originele staat terug. 

- Handhaaf specifieke dakkenmerken, en handhaaf 
oorspronkelijke doorbrekingen zoals gemetselde 
schoorste(e)n(en), sierelementen o.i.d. 

- Toevoegingen hebben een sterk ondergeschikt karakter 
en sluiten aan op de bestaande architectuur. 

 
- Bij (ver)nieuwbouw worden de karakteristieken van de 

oorspronkelijke dakvorm (zadeldak, mansarde dak, 
schilddak, lessenaarsdak, plat dak o.i.d.) teruggebracht of 
sluiten met het kapbeeld aan op hetgeen in de omgeving 
aanwezig is. 
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31 
Criteria ‘zware toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

     
- Het is niet mogelijk dakkapellen te plaatsen in dakvlakken 

die zijn gericht op het openbaar gebied, tenzij 
aantoonbaar is dat oorspronkelijk een dakkapel aanwezig 
is geweest en dat deze qua positionering, vormgeving, 
detaillering en afmeting wordt overgenomen.  

 
- Dakkapellen in dakvlakken die niet zijn gericht op het 

openbaar gebied vormen een architectonische eenheid 
met het gebouw waarop deze worden geplaatst en 
moeten passend ontworpen worden in het 
(oorspronkelijke) architectonische beeld.  

- Per dakvlak mag één dakkapel worden geplaatst. In 
daken over meerdere bouwlagen wordt de dakkapel in de 
eerste bouwlaag vanaf de dakvoet geplaatst. 

- Wanneer meerdere dakkapellen op één doorgaand 
dakvlak worden geplaatst (bijvoorbeeld een 
aaneengesloten woningblok) is er sprake van een 
ensemble met uniform ontworpen exemplaren, plaatsing 
op regelmatige afstanden en een rangschikking op één 
horizontale lijn in het dakvlak. 

- Stapeling van dakkapellen is niet mogelijk. 
 

- Het plaatsen van een (platte of nokverhogende) 
dakopbouw op een bestaand gebouw met een kap of plat 
dak is alleen mogelijk indien aantoonbaar is dat deze 
oorspronkelijk ook aanwezig was. 

 
- Het aanbrengen van een dakterras mag niet leiden tot 

een onevenredige afbreuk van de monumentale kwaliteit 
van het bouwwerk of van het beschermde stadsgezicht. 
Een dakterras op een gebouw betreft maatwerk en is 
sterk ondergeschikt van aard en is vanaf het openbaar 
gebied niet zichtbaar. De afstand van een dakterras tot de 
voorgevel bedraagt ten minste 2,00 meter en in de 
achtergevel ten minste 1,00 m.  

- Voor overige toevoegingen in het dakvlak zoals 
dakramen, zonnepanelen, lichtstraten etc. is maximaal 
toelaatbaar hetgeen vergunningvrij mogelijk is. 
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32 
Criteria ‘zware toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 

Algemeen 

  
- Reclame is perceelsgebonden aan de economische 

bedrijvigheid ter plaatse 
- Bewegende, verlichte reclames als leds, lichtkranten, 

lcd’s en projecties zijn niet mogelijk. 
- Reclame op een plat dak of op een hellend dak geplaatst 

(boven de gootlijn) is niet toegestaan; 
 

 
Wonen 

 
Reclame voor aan huis 
gebonden beroepen is sterk 
ondergeschikt van aard en 
karakter. 

 
- De maat van een onverlichte reclame is maximaal 0,50 

m2. 
- Doek of textiel als materiaaltoepassing voor een 

onverlichte reclame is niet mogelijk. 
 

Reclame 

 

Werken 

Winkels 
Reclame is ondergeschikt van 
aard en karakter en is ingepast in 
de gevelarchitectuur. 

- Gevelreclame mag alleen in de economische zone 
worden aangebracht; dat wil zeggen onder de 
onderdorpel van de kozijnen op de eerste verdieping. 

- Gevelreclame moet worden ingepast in de bestaande 
gevelarchitectuur. 

- De hoeveelheid gevelreclame per pand is gemaximeerd 
op een tweetal keuzes uit: 

o één haaks uithangbord van maximaal 0,80 m2 en 
max. 1.00 m. diep, haaks op de gevel gemeten; 

o een gevelreclame (bord, lichtbak of losse letters) 
over een breedte van maximaal 75% van de 
gevelbreedte van de betreffende winkel en met 
een maximale hoogte van 0.45 m;  

- één vrijstaande reclamezuil met een maximale hoogte 
van 2,00 m. en een maximale breedte van 0,80 mits een 
voortuindiepte aanwezig is van minstens 5 m. 

- Textiele reclames zoals banieren, vlaggen en 
spanvlaggen (vrijstaand danwel bevestigd aan de gevel) 
zijn niet toegestaan.  
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33 
Criteria ‘zware toets’ 
Onderdeel Subonderdeel Categorie Uitgangspunten Criteria 
   

Bedrijven / kantoren 
Reclame is ondergeschikt van 
aard en karakter en respecteert 
de gevelarchitectuur. De reclame 
is van een hoogwaardige 
kwaliteit. 

 
- Alleen de hoofdgebruiker van een pand mag 

architectonisch ingepaste reclame maken aan de gevel 
van het gebouw of bij het gebouw. 

- Meerdere reclameaanduidingen van gebruikers van een 
bedrijfs- of kantoorverzamelgebouw zijn alleen mogelijk 
wanneer deze in samenhang worden ontworpen nabij de 
hoofdentree of er dient een integraal architectonisch 
ontwerp aanwezig te zijn afgestemd op de 
gevelarchitectuur waar de verschillende gebruikers een 
plek kunnen krijgen. 

- Reclame bestaat bij voorkeur uit losse letters met een 
max. breedte van 75% van de gevelbreedte waar de 
economische bedrijvigheid plaatsvindt en een hoogte van 
max. 0,45 m. Een andere verdeling van deze maximale 
oppervlakte is denkbaar mits de architectuur dit 
noodzaakt.  

- Per straatgerichte gevel is één haaks bord met een max. 
opp. van 1 m2 mogelijk. 

- Op eigen terrein is één (gezamenlijke) vrijstaande zuil met 
een maximale afmeting (bxh) van 0,80 x 2,50 m mogelijk. 
Van een zuil bij een gebouw hoger dan 20 meter kan de 
maximale afmeting (bxh) 1.00 x 4.00 m zijn. 

- Per perceel zijn maximaal 2 reclamevlaggen toegestaan. 
 

 
 

3.3 De algemene welstandscriteria 
Het is bijna onmogelijk om voor alle mogelijke soorten bouwplannen beoordelingscriteria vast te stellen. Daarom hebben we algemene criteria nodig, om 

op terug te kunnen vallen als de gebiedscriteria hier niets over zeggen. Denk bijvoorbeeld aan bouwobjecten die zelden voorkomen zoals een viaduct, 

een boortoren, een kunstwerk of een schuilhut in het bos. Waar de gebiedscriteria niets voldoende houvast bieden gebruiken we de algemene 

welstandscriteria om te bekijken of de plannen voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. De algemene welstandscriteria zijn alleen van toepassing bij 

vergunningplichtige bouwactiviteiten binnen gebieden met een lichte en een zware toets en voor het onderdeel reclame in de categorie geen toets’.   

 

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 
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34 We vinden het waardevol als er een relatie is tussen het uiterlijk van een gebouw, het gebruik ervan en de manier waarop het gemaakt is. Het ontwerp 

moet daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica hebben, want de vorm van een gebouw is meer dan de optelsom van gebruik en constructie. Maar 

hoe bijzonder het ontwerp ook is, als de vorm niet klopt met het gebruik en de constructie dan verliest het gebouw aan begrijpelijkheid. De functie van 

een goed ontworpen gebouw is afleesbaar in de architectuur. 

 

Relatie tussen gebouw en omgeving 
We vinden het waardevol als een gebouw bijdraagt aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Hoe belangrijker een gebouw of een plek is voor het grote 

publiek, hoe hoger de eisen zijn die we stellen aan het ontwerp. Ook een gebouw wat contrasteert met haar omgeving kan kwaliteit toevoegen aan de 

openbare ruimte, als het maar zorgvuldig is ontworpen en op de omgeving reageert. De gebiedsgerichte welstandscriteria kunnen helpen om te kijken of 

een ontwerp bijdraagt aan de kwaliteit van de omgeving. 

 

Sociaal-culturele betekenis van vormen 
We vinden het waardevol als de concepten in een gebouwontwerp iets zeggen over de tijd waarin het is gebouwd (of verbouwd). Voor vormgeving gelden 

in iedere tijd en cultuur bepaalde regels, net zoals de grammaticale regels in een taal. Als mensen bepaalde vormen regelmatig in een bepaald verband 

hebben gezien dan krijgen die vormen een betekenis op zich, dan roepen ze associaties op. Zoals zuilen die doen denken aan Griekse tempels, of 

gevels van glas en metaal die associaties oproepen met techniek en vooruitgang.  

 

De manier waarop verwijzingen en associaties worden gebruikt in het ontwerp en vertaald naar deze tijd bepaalt de kracht en de kwaliteit van een 

gebouw. Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrijpen’ als weergave van de tijd waarin het is gebouwd. Daarom is het 

zo belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, want de stijlvormen van nu zijn de geschiedenis van de toekomst. 

 

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 
We vinden het waardevol als de vorm en het aanzicht van een gebouw of bouwwerk duidelijk is, zonder dat het saai wordt. Een gebouw met een heldere 

vorm is een herkenningspunt. Door bijvoorbeeld symmetrie, een bepaald ritme en herkenbare materialen kunnen mensen gemakkelijk het beeld 

onthouden en herkennen. Herkenbaarheid mag niet doorslaan naar simpelheid. Een bouwwerk moet mensen blijven prikkelen. In een omgeving met een 

hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit tegelijkertijd aanwezig in evenwichtige en spannende relatie. 

 

Schaal en maatverhouding 
We vinden het waardevol als maten in samenhang terug komen. De schaal van een gebouw heeft te maken met waar het gebouw voor bedoeld is, met 

de bouwopgave. De maatverhouding bepaalt hoe mensen een gebouw beleven. Hoe een gebouw over komt op mensen is een gevoelskwestie en dus 

lastig te beoordelen in een ontwerp. Wat we wel weten is dat gebouwen of bouwwerken met een duidelijke samenhang en hiërarchie in de maatvoering, 

voor mensen gevoelsmatig ‘kloppen’. Spannende afwijkingen kunnen best maar daar moet vanuit de architectuur wel goed over nagedacht zijn. 

Maatverhoudingen zijn vooral belangrijk in de gevelopbouw, het dak en toegevoegde elementen zoals een dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector. 
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35 De maten van deze onderdelen moeten niet te groot zijn ten opzichte van het hoofdvolume. Het is een ondergeschikte toevoeging aan het 

oorspronkelijke beeld.  

 

Materiaal, textuur, kleur en licht 
We vinden het waardevol als materiaal, textuur, kleur en licht bijdragen aan het karakter en de kwaliteit van een gebouw. De keuze van materialen en 

kleuren is tegenwoordig erg ruim. Die keuzevrijheid maakt het risico van een onsamenhangend beeld groter. Als materialen en kleuren géén 

ondersteunende functie hebben aan de architectuur van het gebouw maar worden gekozen om hun decoratieve waarde dan gaat dat ten koste van de 

betekenis van het gebouw. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer toegepaste materialen en kleuren ‘vloeken’ met de materialen en kleuren die in de 

ontstaansperiode van het bouwwerk gebruikelijk waren.   

 

3.4 De excessenregeling 
Ook al is een bouwactiviteit vergunningvrij of welstandsvrij, we willen uitspattingen voorkomen. Daarom hebben we een excessenregeling. Met deze 

regeling kunnen we uitspattingen aanpakken die de kwaliteit van de stad echt aantasten. De regeling geldt voor het hele grondgebied van Arnhem.  

 

Een exces is een buitensporige situatie in het aanzien van een bouwwerk wat ook voor niet-deskundigen overduidelijk is. Hier is sprake van als een (deel 

van een) bouwwerk op zichzelf, maar vooral ook in relatie tot de omgeving, ernstig in strijd is met redelijke eisen van welstand. Er is in ieder geval sprake 

van een exces bij: 

- Het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden (bijv. door het op onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige 

architectonische monumentaliteit of (spiegel)symmetrie); 

- Armoedig materiaalgebruik of materialen waarvan bekend is dat die onevenredig 'lelijk' verouderen en/of die een groot contrast vormen met de 

kwalitatief betere materialen van de bestaande bebouwing; 

- Gebruik van felle of sterk contrasterende kleuren, daar waar er geen redelijke aanleiding voor is; 

- LCD / LED schermen en lichtkranten; 

- Te opdringerige en te overheersende reclames; 

- Ernstig verval van bouwwerken, zoals achterstallig onderhoud; 

 

3.5 Welstandsregels in de praktijk 
Beoordeling van plannen 
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36 Iemand heeft het plan om te gaan (ver)bouwen. Als een vergunning nodig is dan worden de bouwplannen ingediend voor een vergunningaanvraag. Op 

dat moment wordt bekeken of er regels voor welstand of monumenten aan de orde zijn. Als dat het geval is wordt het plan ter advisering3 aan de 

commissie voor ruimtelijke kwaliteit of de secretaris van de commissie voorgelegd voor een toets vóóraf (een preventieve welstandstoets).  

 

Bij de preventieve welstandsbeoordeling toetst de secretaris van de commissie het ingediende bouwplan aan de criteria in deze Welstandsnota. De 

secretaris kan het welstandsadvies ambtelijk uitbrengen in de gevallen waarbij de toetsingscriteria duidelijk zijn beschreven, de plannen niet ingrijpend 

van aard zijn of waarover de commissie al eerder op hoofdlijnen een advies heeft uitgebracht.  

 

In alle andere gevallen zal de commissie zelf het welstandsadvies aanleveren, formeel gezien aan het college van burgemeesters en wethouders. De 

vergaderingen van de commissie zijn in principe altijd openbaar. Een initiatiefnemer kan dus aanwezig zijn en hoeft niet uitsluitend af te gaan op het 

schriftelijke advies. Hoe de commissie te werk gaat staat in hoofdstuk 5.  

 

Mogelijkheid tot vooroverleg 
Een initiatiefnemer kan zijn plannen ook in een ontwikkelstadium onder andere laten beoordelen op de welstandsaspecten. Dit kan door een verzoek in te 

dienen om vooroverleg. Hierbij kan op basis van een schetsplan door de commissie of de secretaris op hoofdlijnen aangegeven worden of een te zijner 

tijd in te dienen definitief plan aan redelijke eisen van welstand kan gaan voldoen. Zo heeft de initiatiefnemer al vóór hij een concept- of definitieve 

vergunningaanvraag indient, inzicht of de plannen toekomst hebben of dat hij zich moet herbezinnen op de opgave. 

 

Optreden tegen excessen 
Voor een bouwwerk dat níet vergunningplichtig is wordt géén preventieve welstandstoets uitgevoerd. Vergunningvrij betekent niet dat zomaar alles kan. 

In de excessenregeling hebben we vastgelegd wat we op welstandgebied onacceptabel vinden, ook voor vergunningvrije bouwwerken. De Woningwet 

biedt het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om op te treden tegen excessen. Een overtreder wordt in de gelegenheid gesteld om 

hetgeen niet door de beugel kan aan te passen. Als dat niet gebeurt kan het college via het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een 

dwangsom het exces ongedaan maken. 

 

Gemotiveerd afwijken van de regels 
Als de commissie het belangrijk vindt voor de beeldkwaliteit om af te wijken van de criteria in deze Welstandsnota dan kan dat, met een goede 

onderbouwing.

                                                      
3 Bij advies bedoelen we zowel welstandsadvies als monumentenadvies indien dit aan de orde is 
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4 Welstand bij (her)ontwikkelingsopgaven 
 
Bij grotere projecten, waarbij professionele opdrachtgevers en architecten betrokken zijn, is het praktisch dat de welstandscriteria ruimte bieden voor 

nadere invulling. Dit zijn bijvoorbeeld omvangrijke planmatige ingrepen in de stad (zoals in de zuidelijke binnenstad en het oostelijk centrumgebied) of 

ontwikkelingen waarbij in een afgebakend gebied op langere termijn af en toe bouwplannen worden gerealiseerd (zoals in Arnhems Buiten of op 

Papendal). Voor die ontwikkelingen kunnen speciale uitgangspunten en criteria voor ruimtelijke en architectonische kwaliteit worden opgesteld, in 

bijvoorbeeld een masterplan of een beeldkwaliteitplan. De gemeenteraad stelt de kwaliteitskaders vast voordat met de ontwikkeling van de plannen wordt 

begonnen. Voor de duur van de planvorming en vergunningverlening wordt dat kader gebruikt bij het beoordelen van de plannen. Op de volgende pagina 

een kaart met daarop de contouren van gebieden waar een kwaliteitsplan van toepassing is, bijlage 1 geeft een overzicht van de vigerende plannen (’12).  

 

Een kwaliteitskader kan door de gemeenteraad worden vastgesteld voor elk deel van de gemeente, dus ook voor ontwikkelingen in gebieden zonder 

toets. Als het project is afgerond wordt automatisch het welstandniveau dat is aangegeven op de welstandskaart weer van kracht, tenzij dit door de 

gemeenteraad anders wordt besloten.  

 

Trendsetters 
Bij (her-)ontwikkelingsprojecten in de welstandsluwe en welstandsintensieve gebieden wordt aan de architecten gevraagd om toevoegingen die 

misschien later gewenst zijn, zoals dakkapellen, mee te ontwerpen. Die kunnen dan later als optionele keuze worden aangeboden. Als dat níet gebeurt 

wordt het oorspronkelijke ontwerp gebruikt als kader voor het advies. Het eerste ontwerp geldt dan als “trendsetter”. In die situaties worden de algemene 

welstandscriteria gebruikt om te beoordelen of de plannen aan de kwaliteitseisen voldoen.  

 

Supervisie bij grotere plannen 
Bij sommige grote plannen kan het praktisch zijn om een zogenaamde supervisor aan te stellen. Een supervisor wordt tijdelijk aangesteld door de 

opdrachtgever of benoemd door de gemeenteraad of door het college van burgemeester en wethouders, speciaal voor een bepaald plan of een bepaald 

gebied. Bij grote en complexe stedelijke ontwikkelingsprojecten kan ook een kwaliteitsteam worden ingesteld. De commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 

wordt altijd geraadpleegd bij de benoeming en de taakstelling van een supervisor of kwaliteitsteam. Op dat moment worden ook afspraken gemaakt over 

de samenwerking tussen supervisor of kwaliteitsteam en de commissie.  

 

De supervisor heeft een bemiddelende en stimulerende functie. Eén van de taken van de supervisor is het stroomlijnen en vereenvoudigen van het 

ontwerpproces en de afstemming op andere projecten binnen het taakveld. De supervisor bewaakt de uitgangspunten voor kwaliteit, is aanspreekpunt 

voor ontwikkelaars/aanvragers en voorpost voor de uiteindelijke toetsing door de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Afhankelijk van het project kan het 
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38 accent binnen het takenpakket van de supervisor wat verschillen. Zo vraagt het ene project om een inspirerende supervisor, terwijl het andere gebaat is 

bij een meer helpende en controlerende supervisor.  

 

De commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit blijft formeel de wettelijk adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Door vooraf het 

kwaliteitskader vast te stellen van de plannen waarvoor een supervisor of kwaliteitsteam is aangesteld, zal de commissie slechts in uitzonderlijke gevallen 

afwijken van de opvattingen van de supervisor of kwaliteitsteam.  

 

 

Contouren van vigerende kwaliteitsplannen (beeld 2012) 
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5 De Arnhemse commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
 

De Woningwet over de welstandscommissie 
De zittingsduur voor de leden van de welstandscommissie is op maximaal drie jaar gesteld, met een verlengingsmogelijkheid van nog eens drie 

jaar. Benoeming gebeurt door de gemeenteraad. De welstandscommissie neemt de welstandsnota als uitgangspunt voor het beoordelen van 

ingediende bouwplannen. Adviezen van de welstandscommissie dienen goed gemotiveerd, schriftelijk en openbaar te zijn. Zowel de 

welstandscommissie als het college van B en W dient elk jaar verslag uit te brengen aan de gemeenteraad over het toepassen van het 

welstandsbeleid. Aan de hand van deze rapportages kan de gemeenteraad het welstandsbeleid evalueren en bijstellen. 

 

5.1 Samenstelling van de commissie 
De Arnhemse commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is een integrale commissie voor welstand en voor monumenten. Daarmee bereiken we dat het 

welstandsadvies en het monumentenadvies maximaal op elkaar zijn afgestemd. De commissie bestaat uit maximaal zes personen: vier  

deskundigenleden en twee burgerleden. Één van hen is de voorzitter. De disciplines die de deskundigenleden vertegenwoordigen zijn architectuur, 

restauratiearchitectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuurhistorie en erfgoed. Als de commissie gevraagd wordt te adviseren bij het 

aanwijzen van rijks- of gemeentelijke monumenten is altijd de deskundige op het gebied van erfgoed aanwezig.  

 

Deskundigenleden hebben ruime kennis van hun vakgebied, affiniteit met Arnhem en kunnen adviseren over de kwaliteit van gebouwen, bouwwerken en 

de inrichting van onze stad. Van de burgerleden wordt verwacht dat zij de maatschappelijke antenne zijn in een groep van deskundigen die vanuit hun 

vakdiscipline adviseren. De burgerleden zijn inwoners van Arnhem. De burgerleden moeten vooral bewaken dat adviezen goed en helder verwoord 

worden door de commissie. 

 

5.2 Taken van de commissie en de ambtelijke onderst euning 
Het takenpakket van de commissie bestaat uit wettelijke taken en niet wettelijke taken. Wettelijke taken komen voort uit de Woningwet, de 

Monumentenwet en de gemeentelijke erfgoedverordening. Het opdragen van niet-wettelijke taken is een vrije keuze van de gemeente en heeft als doel 

om kwaliteit bij planontwikkelingen te waarborgen. Bij het uitvoeren van de wettelijke taken adviseert de commissie aan het college van B&W, bij de niet-

wettelijke taken adviseert de commissie aan de ambtelijke organisatie.  

 

Het gemeentebestuur draagt de volgende wettelijke taken op aan de commissie: 

• Toetsen van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand in het kader van het verlenen van vergunningen. De commissie adviseert aan het 

college van B&W voor de activiteit bouwen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo. De kaders voor de beoordeling zijn vastgelegd in deze 
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40 welstandsnota (de gebiedsgerichte welstandscriteria en de algemene welstandscriteria) of in masterplannen, gebiedsvisies, stedenbouwkundige 

plannen en beeldkwaliteitplannen die bestuurlijk zijn vastgesteld. Hoe de commissie invulling geeft aan deze taak staat beschreven in paragraaf 

5.3.; 

• Toetsen van wijzigingsplannen voor monumenten en het adviseren hierover aan het college van B&W. De commissie adviseert B&W over 

wijzigingen aan rijksmonumenten op basis van artikel 2.1 van de Wabo en over wijzigingen aan gemeentelijke monumenten op basis van artikel 

2.2 van de Wabo. Onder het begrip monumenten vallen ook archeologische monumenten. De commissie levert altijd één integraal advies aan het 

college, waarin de monumenten als de welstandsaspecten apart gespecificeerd zijn opgenomen; 

• Adviseren bij het geheel of gedeeltelijk slopen van zowel monumenten als van bouwwerken in beschermde stadsgezichten. Daar is een 

omgevingsvergunning voor nodig. Doel is om te voorkomen dat zonder meer historisch waardevolle bouwwerken of - in het geval van een 

beschermd stadsgezicht – waardevolle structuren aangetast worden of verloren gaan. De commissie wordt met name over de cultuurhistorische 

aspecten geraadpleegd; 

• Adviseren op het gebied van illegale bouw. In het kader van de beoordeling of een illegaal bouwwerk alsnog gelegaliseerd kan worden kan een 

welstandsoordeel noodzakelijk zijn; 

• Adviseren over het aanwijzen van (rijks- en gemeentelijke) monumenten en beschermde stadsgezichten; 

• Opstellen van het jaarverslag. De commissie biedt de gemeenteraad jaarlijks een verslag aan over het voorgaande kalenderjaar. In het verslag is 

onder meer opgenomen welke werkzaamheden de commissie heeft uitgevoerd, welke belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen zij signaleert en doet 

eventueel aanbevelingen voor de bijstelling van het gemeentelijke welstandsbeleid. 

 

Het gemeentebestuur draagt de volgende niet-wettelijke taken op aan de commissie: 

• Adviseren over plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen die in voorbereiding zijn, als het college gebruik wil maken van de onafhankelijke 

deskundigheid van de commissie. Het gaat dan om plannen die een belangrijke impact hebben op het beeld van de stad. Plannen op het 

raakvlak tussen stedenbouw en architectuur, zoals ontwikkelingsvisies, beeldkwaliteitplannen, ontwikkelbestemmingsplannen en 

structuurplannen. Door de commissie in een vroegtijdig stadium te raadplegen en als klankbord te gebruiken kan een plan aan kwaliteit winnen. 

De commissie wordt gevraagd te adviseren over de stedenbouwkundige ontwerpprincipes, de inrichting van de stad en de samenhang tussen 

stedenbouw, landschap, cultuurhistorie en architectuur. De uiteindelijke producten zijn het toetsingskader bij de concrete vergunningaanvraag, 

waarover de commissie adviseert in het kader van haar wettelijke taak. Ook als de commissie niet vooraf bij de planontwikkeling betrokken is 

geweest toetst zij de vergunningaanvragen. Als voor een bepaalde opgave een kwaliteitsteam wordt geïnstalleerd dan wordt de commissie 

doorgaans niet om advies gevraagd in het kader van haar niet-wettelijke taken; 

• Adviseren bij onderwerpen die in de Algemeen Plaatselijke Verordening zijn geregeld zoals terrassen, reclames en winkeluitstallingen. De 

richtlijnen reclame staan in deze nota. Richtlijnen voor zaken als terrassen en winkeluitstallingen staan in de APV. 

 

De Welstandsnota is het beleidskader bij advisering. De commissie kan gemotiveerd afwijken van het beleid, als zij daar een goede reden voor heeft. Het 

college kan op haar beurt besluiten om een advies van de commissie niet over te nemen.  
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Ambtelijke ondersteuning 
De Arnhemse commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris legt de adviezen en motivering vast op papier. De 

secretaris kan ook plannen beoordelen. Dat zijn de plannen die een geringe impact hebben op de kwaliteit van het openbaar gebied, plannen binnen 

kaders die door de commissie al zijn vastgesteld en aanpassingen op plannen die al eerder door de commissie zijn beoordeeld. Zo wordt de 

aanvraagprocedure versneld.  

 

Naast de secretaris staan verschillende ambtelijke disciplines de commissie bij, bijvoorbeeld in het geven van ambtelijk preadvies. Dat zijn vooral de 

disciplines vergunningen, stedenbouw, landschap en erfgoed. Tenslotte is er ambtelijke capaciteit voor zaken als het jaarverslag, evaluatie en 

aanpassing van welstandsbeleid, en de begeleiding bij de selectie van nieuwe leden van de commissie.  

 

5.3 Werkwijze van de commissie 
De Arnhemse commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit bepaalt zelf haar eigen werkwijze en die van de secretaris. Hoe vaak zij vergadert en in welke 

samenstelling. Maar ook welke plannen door de secretaris worden afgewikkeld. Bij een vergadering van de commissie is minimaal één burgerlid, de 

architect en de erfgoeddeskundige aanwezig. In deze samenstelling kunnen alle wettelijke taken worden afgewikkeld. Als daar aanleiding toe is wordt het 

team op uitnodiging van de voorzitter uitgebreid met de stedenbouwkundige en/of de landschapsarchitect en/of de architectuurhistoriscus. Dan zal het 

meestal gebeuren in het kader van de niet wettelijke taken van de commissie.  

 

Als er een plan wordt behandeld waarvoor een supervisor of kwaliteitsteam is aangesteld dan raadpleegt de commissie van tevoren de supervisor of de 

voorzitter van het kwaliteitsteam. Indien nodig worden zij uitgenodigd voor commissievergaderingen, om het plan dat schriftelijk is ingediend mondeling 

toe te lichten. 

 

Tijdens de vergadering werkt de commissie naar een eensluidend advies. Beslissingen worden meestal niet genomen door middel van stemmen. De 

commissie brengt advies uit binnen twee weken nadat een bouwplan is geagendeerd. De gemeente publiceert de agenda van de commissies via de 

gemeentelijke website, uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergaderdatum. Ook ligt de agenda ter inzage bij het gemeentelijke loket Bouwen, 

Wonen, Leefomgeving. Planindieners worden als toehoorder uitgenodigd voor de vergadering waarin de commissie hun bouwplan behandelt. 

Planindieners, opdrachtgevers en ontwerpers hebben spreekrecht tijdens de vergadering, als zij dit vooraf bij het secretariaat kenbaar maken. Het advies 

met de overwegingen van de commissie wordt schriftelijk aan de aanvrager teruggemeld. 

 

Openbaarheid 
Vergaderingen van de commissie zijn altijd openbaar, behalve wanneer gevallen aan de orde zijn zoals bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid 

van bestuur. Het commissieadvies (en de verslaglegging) over ruimtelijke plannen is openbaar tenzij er dringende redenen zijn om dit niet te doen. Het 
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42 kan dan gaan over politiek gevoelige onderwerpen, plannen die nog niet door het college zijn vastgesteld of plannen die nog niet gecommuniceerd zijn 

met de directe omgeving. In dat geval is ook het verslag van het overleg niet openbaar. Het is beschikbaar voor het college, de raadscommissie, 

betrokken ambtenaren, de opdrachtgever en architect/ontwerper.  

 

Het advies  
De adviezen van de commissie zijn openbaar. Ze zijn op te vragen bij het gemeentelijke loket Bouwen Wonen Leefomgeving en digitaal te vinden op de 

gemeentelijke website. Het advies kan bij de uitvoering van de wettelijke taken de volgende vormen hebben:  

 

• Akkoord: de commissie is van oordeel dat het ingediende plan volgens de van toepassing zijn de welstandscriteria voldoet aan redelijke eisen 

van welstand. Als dit advies in de fase van vooroverleg of bij een conceptaanvraag wordt gegeven, mag de planindiener erop vertrouwen dat de 

commissie bij de formele vergunningaanvraag tot hetzelfde oordeel komt. 

• Niet akkoord, tenzij: de commissie is van oordeel dat het ingediende plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, tenzij het op onderdelen 

wordt aangepast. Hierbij geeft de commissie precies aan welke onderdelen het betreft en waarom deze niet voldoen. De indiener kan het plan 

vervolgens aanpassen. 

• Niet akkoord: de commissie is van oordeel dat het ingediende plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het ingediende plan zal op 

hoofdzaken moeten worden gewijzigd. De commissie geeft een onderbouwing van het advies met verwijzing naar de welstandscriteria waarmee 

het plan strijdig is.  

• Verdagen: de commissie kan de aanvrager in uitzonderlijke situaties verzoeken om aanvullende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide 

inventarisatie van het pand en/of de omgeving, aanvullend fotomateriaal, een maquette). Dit kan er toe leiden dat de termijn waarbinnen de 

vergunning moet worden verleend, niet wordt gehaald. In die gevallen zal door de afdeling vergunningen overleg worden gepleegd met de 

aanvrager op welke wijze de aanvraag wordt afgehandeld. 

 

Bij de uitvoering van de niet-wettelijke taken is het advies altijd collegiaal en gericht aan de ambtelijke organisatie. 
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6 Monitoring, evaluatie en zonodig bijstelling 
 

In deze Welstandsnota is het beleid op een aantal punten aangepast. De belangrijkste veranderingen: welstandsvrije gebieden (geen toets) en een 

versobering van de spelregels in gebieden met slechts een lichte toets en een verandering in de organisatie van de commissie. De effecten van het 

beleid willen we volgen. Zo nodig willen we in kunnen grijpen als dat belangrijk is voor de kwaliteit van de stad. We volgen de effecten jaarlijks, in de 

jaarverslagen van het college en de commissie over de uitvoering van het welstandsbeleid.  

 

Jaarlijkse verslaglegging 
De Woningwet schrijft voor dat zowel de welstandscommissie als het college van B&W jaarlijks een verslag uitbrengen aan de gemeenteraad. In de 

bouwverordening is de verslagleggingplicht van de commissie verder uitgewerkt. De jaarverslagen vullen elkaar aan en worden daarom als één verslag 

aan de gemeenteraad aangeboden. De behandeling in de gemeenteraad vindt uiterlijk 1 oktober plaats. Voor de gemeenteraad is de behandeling van het 

jaarverslag een geschikt moment om haar controlerende taak uit te oefenen, het welstandsbeleid te evalueren en zonodig bij te stellen.  

 

In het verslag aan de gemeenteraad moet de commissie aangeven hoe ze het afgelopen kalenderjaar invulling heeft gegeven aan de gemeentelijke 

welstandscriteria. Daarnaast bevat het verslag een overzicht van de verstrekte adviezen, een korte bespreking van de belangrijkste bouwplannen, een 

beschouwing van de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en onderbouwde aanbevelingen voor een bijstelling van het Arnhemse 

welstandsbeleid, als de commissie hier aanleiding toe zien.  

 

Het college van B&W rapporteert aan de gemeenteraad hoe ze is omgegaan met de welstandsadviezen die door de commissie zijn verstrekt. Daarnaast 

geeft het college met een onderbouwing aan in welke gevallen géén advies is gevraagd aan de commissie, in welke gevallen ze het advies van de 

commissie niet heeft overgenomen, in welke gevallen handhavend is opgetreden en hoe vaak hierbij bestuursdwang is toegepast c.q. een dwangsom is 

opgelegd. 

 

Monitoring, evaluatie en zonodig bijstelling 
Het doel van het nieuwe welstandsbeleid is dat de karakteristieke kwaliteiten van de stad gehandhaafd blijven en/of zich verder ontwikkelen. We zullen 

de uitwerking van het nieuwe beleid nauwgezet volgen om te voorkomen dat deze kwaliteiten in het geding komen. Want de effecten van welstandsvrij 

bouwen zijn onomkeerbaar, onder het nieuwe regime gerealiseerde bouwwerken kunnen niet meer worden afgebroken. Daarom gaan we de effecten van 

het nieuwe beleid op twee momenten monitoren en evalueren, te weten medio 2014 en vervolgens in 2019.  

Dit doen we op basis van de volgende gegevens: 

- jaarverslagen van de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en het college van burgemeester en wethouders; 

- (afwijkingen van) beeldkwaliteits- en bestemmingsplannen; 
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44 - handhavingsverzoeken, meldingen en klachten, onder andere over excessen; 

- 360 graden panoramafoto's, met die uit 2012 als nulsituatie. 

Van de monitoring en evaluatie doet het college van burgemeester en wethouders verslag aan de gemeenteraad, zonodig voorzien van voorstellen voor 

bijstelling van het welstandsbeleid. De noodzaak voor bijstelling doet zich (met name) voor als de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de welstandsvrije 

gebieden in het geding komt en/of de excessenregeling niet goed uitpakt.  
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Bijlage 1: Karakteristieke ruimtelijke milieus 
 

Bij het ontwikkeling van de structuurvisie 2012 is een analyse gemaakt van de 

karakteristieke ruimtelijke milieus. Voor het nieuwe welstandsbeleid hebben we 

gebruik gemaakt van deze analyse. In deze bijlage de kaart van de 

karakteristieke ruimtelijke milieus van Arnhem met een beschrijving per type 

milieu. 
 

Karakteristieke ruimtelijke milieus in Arnhem (bron: structuurvisie 2012) 
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De middeleeuwse stad (1233-1830) 
Stad van de Hertog van Gelre 
Arnhem onstaat op een kruising van landwegen en de Jansbeek en groeit uit tot een omwalde vestingstad. In de stad vestigen zich de kerkelijke, 
rechterlijke en bestuurlijke macht. Arnhem houdt tot ongeveer 1829  haar middeleeuwse karakter en omvang. Het deel van de stad dat uit die tijd stamt is 
te herkennen aan de dichte bebouwing in gesloten bouwblokken. De gebouwen zijn over het algemeen niet hoger dan 12 meter. Kenmerkend is ook dat 
er weinig openbaar groen is. Er staan wel bomen op de pleinen, er groeien planten langs de gevels en sommige huizen hebben een  binnentuin. Wanneer 
we naar de architectuur van de huizen kijken dan zien we veel statige panden met elk zijn eigen stijl. Vaak klassiek, soms middeleeuws en soms modern. 

 

 
Noordelijke binnenstad 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
Alhoewel het stratenpatroon in de binnenstad uit de 
middeleeuwen stamt, domineren 19e eeuwse gevels het 
beeld. Links een voorbeeld van panden in de Kerkstraat. 
 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Spontaan gegroeid middeleeuws patroon van straten en pleinen 
• Dichte bebouwing in gesloten bouwblokken 
• Weinig groen in openbare ruimte, wel bomen op pleinen, gevelgroen en binnentuinen  
• Bouwhoogte ongeveer 12 meter, met enkele hogere accenten. Begane grond vaak hoger dan de verdiepingen 
• Ieder pand is individueel vormgegeven, meestal in particulier opdrachtgeverschap 
• Veel statige panden met ornamenten 
• Grote variatie in architectuurstijl, maar 19e eeuwse gevels domineren het stadsbeeld 

Waar: 
• De oude binnenstad binnen de singels, ten noorden van het Kerkplein 

 
 
Stad van singels en speculatiebouw (1830-1880) 
Stad van A. Aytink van Falkenstein en H.J. Heuvelink 
Nadat omstreeks 1829 de vestingwerken zijn weggehaald worden er op de vrijgekomen grond groene singels aangelegd. Dit ruime groene beeld van 
singels vormt een aantrekkelijke tegenstelling tot de dichte bebouwing in de oude binnenstad. Buiten de singels en tussen de middeleeuwse stad en de 
Rijn verschijnen rechthoekige stratenplannen. Particulieren kregen hier veel ruimte om individueel te bouwen. Dit leidt tot statige huizen, villa’s, hofjes, 
rijtjeshuizen maar ook tot sloppenwijken. 
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47  
Burgers met veel geld bouwden hun huizen in een klassieke stijl aan de singels, de Rijnkade maar ook langs de uitvalswegen zoals de Velperweg, 
Amsterdamseweg en de Utrechtseweg. Achter deze mooie vaak statige huizen lagen vooral in het Spijkerkwartier en de Weerdjes de sloppenwijken. Van 
de sloppenwijken vind je nu bijna niets meer terug. Alleen de rommelige structuur is op een aantal plaatsen, zoals in de Peterstraten, de 
Boekhorstenstraat en Het Nieuwe Land, nog zichtbaar. Ook de eerste industrie deed zijn intrede en vestigde zich onder andere in de omgeving van de 
Frombergstraat en het Spijkerkwartier. 
 
Vanaf de 19e eeuw bouwden men uit liefdadigheid, de eerste planmatige woningbouw. In 1860 woonde de eerste mensen in deze huisjes aan de 
Catherijnestraat en het Luthershofje.  

 

 
Voorbeeld: singels en westelijk Spijkerkwartier 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
Villa aan de Utrechtseweg 

 
Filantropische bouw in Klarendal 
 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Ruime groene singels op de ontmantelde vestingwerken, met gevelwanden van vier tot zes lagen 
• Stedenbouw en architectuur vooral een zaak van particulieren 
• Buiten de singels weinig samenhang, maar wel planmatige liefdadige woningbouw 
• Bebouwing voor gegoede burgerij langs singels en uitvalswegen, achter die façade de sloppen 
• Weinig groen in de straten. Wel groene singels en hofjes, en bomen langs de uitvalswegen 
• Gevarieerde bebouwing zoals villa’s, herenhuizen, hofjes, rijtjes e.d. 
• Menging van wonen, werken en maatschappelijke functies 
• Architectuurstijlen: neo-classicisme (met name in de singelwand), romantiek 

Waar: 
• De binnen- en buitensingels 
• Rijnkade en Weerdjes 
• Coehoorn-Noord 
• Bebouwing rond Frombergstraat 
• Spoorhoek en Klarendal ten westen van Catharinestraat en Oogststraat 
• Spijkerkwartier ten noorden van de Spijkerstraat en ten westen van de Driekoningenstraat 
• Bebouwing langs Steenstraat, Amsterdamseweg, Utrechtseweg en Velperweg 
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48  
 
Stad van stratenplan en bouwblok (1880-1905) 
Stad van J.W.C. Tellegen 
Aanvankelijk breidt de stad vooral uit op de Veluwse zandgrond, maar vanaf 1880 ook op de rivierklei ten oosten van de oude binnenstad. Daar wordt het 
Boulevardplan van Heuvelink junior gerealiseerd. Daarnaast wordt er eind 19e eeuw verder uitgebreid ten Noorden van de Spoorlijn die Arnhem sinds 
1845 van het groene achterland (de Veluwe) scheidt. De stadsuitbreidingen vinden plaats onder de strakke regie van de gemeente. Op basis van de 
zogenaamde convenantplannen voor ontwikkelaars legt de gemeente de begrenzing van de openbare ruimte vast in de vorm van een regelmatig 
stratenplan met daarin gesloten bouwblokken. Particuliere ondernemingen vullen de bouwblokken in. De gesloten bouwblokken ontstonden o.a. in de 
wijken Sint Marten en de Graaf Ottoplein. Er was hier in tegenstelling tot de niet gesloten bouwblokken in het Spijkerkwartier, Boulevardkwartier, 
Transvaalbuurt en de Burgemeesterswijk, zeer weinig groen. De huizen in die tijd waren herenhuizen of een boven of benedenwoning in de 
Neorenaissance stijl, Chaletstijl of in de Jugendstill. Om de groene kwaliteit te behouden kocht de gemeente eind 19e eeuw een aantal landgoederen, 
zoals Klarenbeek en Sonsbeek. 

 

 
Voorbeeld: Sint Marten en Graaf Ottoplein e.o. 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
De Wiltstraat, omgeving Graaf Ottoplein. Bouwblokken 
met hoge woningdichtheid in een geometrisch 
stratenpatroon. 
 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Strakke regie gemeente door regelmatige stratenpatronen als basis voor particuliere ontwikkeling 
• Dichte bebouwing in stedelijke bouwblokken (gesloten bouwblokken in o.a. Sint Marten en Graaf Ottopleinen, niet-gesloten bouwblokken met 

tuindoorzichten op hoeken in o.a Spijkerkwartier en Burgemeesterswijk) 
• Herenhuizen of boven- en benedenwoningen 
• Weinig groen in Sint Marten en Graaf Ottopleinen, maar juist ruimere opzet ten gunste van groen in Spijkerkwartier, Boulevardkwartier, 

Transvaalbuurt en Burgemeesterswijk 
• Eerste sanering van sloppen in Klarendal 
• Architectuur:  Neo-renaissance, Neo-gothiek (kerkenbouw), Chaletstijl, Art Nouveau/Jugendstil 

Waar: 
• Sint Marten 
• Graaf Ottoplein en omgeving 
• Transvaalbuurt 
• Apeldoornseweg (‘Avenue Royal’) 
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49 • Klarendal ten oosten van de Catharijnestraat 
• Spijkerkwartier ten zuiden van de Spijkerstraat en ten oosten van de Driekoningenstraat 
• Boulevardkwartier 
• Burgemeesterswijk 
• Lombok 

 
 
Stad van tuindorp en villapark (1905-1930) 
Stad van W.F.C. Schaap 
Onder plannenmakers ontstaat een toenemende angst voor de ‘grote stad’. De woonomstandigheden van de arbeiders in fabriekssteden,wordt steeds 
slechter. Onder invloed van het gedachtengoed van de Britse stedenbouwkundige Ebenezer Howard en de Oostenrijkse stedenbouwkundige Camillo 
Sitte, ontstaan er nieuwe ideeen over de stad. Er wordt afgerekend met het formele stratenplan uit de 19e eeuw. Met de tuinstad en tuindorpgedachte wil 
men terugkeren naar de waarden en normen van een dorp en het platteland. Volgens het ideaalbeeld voelen de bewoners van een tuinstad zich eerder 
verantwoordelijk voor de stad en de openbare ruimte, zoals het groen. 
 
Doordat het openbaar vervoer zich ontwikkelt, is het mogelijk dat dorpse wijken op enige afstand van de industrie en de stad kunnen ontstaan. In deze 
periode ontstaan op grond van de woningwet de woningbouwcorporaties, die in plaats van particuliere ontwikkelaars en liefdadigheidsinstellingen 
betaalbare woningen gaan bouwen. Naast wijken voor arbeiders ontstaan er aparte wijken voor de middenstand en villawijken voor de rijken. Wanneer we 
naar de bouwstijl uit deze periode kijken zien we dat het straatbeeld is opgebouwd met herhaling van onderdelen en bijzondere details. Er is een landelijk 
architectuur toegepast in de stijl van de Art Deco, en de Amsterdamse- en Delftse school. Woningbouwcorporaties zetten vaak per deelgebied een 
bepaalde architect in, waardoor herkenbare buurtjes ontstaan. 

 

 
Voorbeeld: Sonsbeekkwartier-noord 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
Gevarieerde dorpse architectuur met ‘dakenlandschap’ 
in de Geitenkamp 
 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Dorpsachtige opzet, gekoppeld aan sociaal ideaal: verheffing van de arbeider, gezonde stad en betere maatschappij 
• Afwisselend en gevarieerd stratenpatroon met plantsoenen en bijzondere accenten. 
• Lage bebouwingsdichtheid in bouwblokken met binnenterreinen 
• Woningen met eigen tuin afgewisseld met gestapelde woningen 
• Hogere bouw als stedelijke accenten op belangrijke plekken 
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50 • Veel groen in zowel openbare ruimte als tuinen, met gebruik van al bestaand groen en reliëf 
• Samenhang in het straatbeeld door herhaling van bijzondere details 
• Herkenbare buurtjes doordat ze vaak door één architect zijn ontworpen 
• Traditionele landelijke architectuur, Art Deco, Amsterdamse school en Delftse school 
• Besloten, intieme en geborgen vormgeving in de architectuur met aandacht voor overgangen privé –openbaar 
• Gelaagdheid en detail in de gevelsUitvoering veelal door woningbouwcorporaties met per deelgebied één architect 

Waar: 
• Mussenberg 
• Vogelbuurt 
• Talmaplein 
• Van Verschuerwijk 
• Sonsbeekkwartier-Noord  
• Geitenkamp (ten westen van Grensweg en Dennenweg en klein deel ten zuiden van Roosendaalsestraat) 
• Villapark tussen Dalweg en Apeldoornseweg (o.a Braamweg, Weg langs het Hazegrietje) 
• Sterrenberg 
• Gulden Bodem 
• Raapopseweg en omgeving Prumelaan, Oude Velperweg 

 
 
Stad van tuinwijk en landschap (1930-1940) 
Stad van Pieter Verhagen 
Door de voortdurende uitbreiding van de stad ontstaat bezorgdheid over de aantasting van het waardevolle landschap ten noorden van Arnhem. De 
Delftse stedenbouwkundige Pieter Verhagen maakt een Algemeen Uitbreidingsplan voor Arnhem waarin de kwaliteiten van het landschap leidend zijn. De 
idealen van de tuinstadgedachten worden voortgezet, maar de dorpse opzet wordt losgelaten ten gunste van meer stedelijkheid in een landschappelijk 
setting. 
 
De Schelmseweg wordt de noordelijke grens van Arnhem. Tegen deze grens bouwt men de wijk Alteveer. Verhagen maakt ook een plan voor Arnhem-
Zuid. Met de wijk Malburgen wordt de sprong over de Rijn gemaakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bouw van de Rijnbrug in 1935. Daarnaast 
realiseren particuliere investeerders woonwijken op de voormalige landgoederen Angerenstein, Heijenoord en Molenbeke. De woningen staan vaak in 
rijen of open bouwblokken. In de wijken is veel openbaar groen. De privé-tuinen hebben groene erfafscheidingen. Op strategische plekken in de wijken 
vind je winkels, scholen en kerken. 
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51 

 

 
Voorbeeld: het uitwaaierende stratenpatroon van Alteveer 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
Woningen in lange rijen, hier in de Veronicastraat in 
Malburgen 
 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Stedelijkheid verweven met het omliggende landschap (zoals uitwaaierende stratenpatronen in Alteveer en Malburgen) 
• Veelal rechthoekig stratenpatroon met onderscheid in hoofdassen en secundaire straten 
• Accentuering van de hoofdassen met gestapelde bouw met de langgerekte laagbouw ertussen 
• Woningen veelal in rijen of open bouwblokken 
• Veel (landschappelijk) groen in de openbare ruimte, brede groenstroken. 
• Privé tuinen met groene erfafscheidingen (veelal liguster) 
• Bijzonder voorzieningen als kerken, scholen op strategische locaties 
• Efficiënt bouwen, maar eentonigheid wordt vermeden 
• Architectuur geworteld in traditioneel vakmanschap: Amsterdamse school, Delftse school,  Nieuwe zakelijkheid. Terughoudend in ornamentiek, 

rode bakstenen en rode kappen 
Waar: 

• Alteveer 
• Malburgen (deels) 
• ‘t Broek 
• Statenkwartier 
• Hoogkamp 

 
Particuliere bouw op landgoederen: 

• Heijenoord 
• Angerenstein 
• Hulkestein 
• Wellenstein 
• Molenbeke 
• Hoogstede 
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52 Stad van licht, lucht en ruimte (1945-1970) 
Stad van de C.I.A.M. beweging  
De oorlog heeft veel vernield in Arnhem. Het Wederopbouwplan voor Arnhem van Leupen en Van der Laan,is opgezet volgens het  principe van licht, 
lucht en ruimte, dat wordt bepleit in het Congres Internationaux d’Architecture Moderne (C.I.A.M.). Het plan bestond ondermeer uit herbouw van een groot 
deel van de binnenstad, grote verkeersdoorbraken, zoals de J.P. van Muijlwijkstraat, en het doorzetten van de door de oorlog gestaakte 
uitbreidingsplannen zoals Malburgen en de bouw van de wijk Presikhaaf. 
 
De basisgedachte van het C.I.A.M. is in wezen nog hetzelfde als die van de tuinstad (’verheffing’ van de arbeider, veel gemeenschappelijk groen), maar 
dan met een industriële benadering van bouwen. Ook is er een strikte scheiding van functies en verkeersstromen (voetgangers, fietsers, auto’s) en een 
puur functionele benadering van een architectuur en stedenbouw. De zoektocht naar de ideale, meest efficiënte indeling van buurten overheerste deze 
periode, gedwongen door de grote woningnood. Hoogbouw was hierbij onvermijdelijk. Vooral Presikhaaf zal uitgroeien tot een schoolvoorbeeld van een 
C.I.A.M.wijk. 

 

 
Voorbeeld: ‘stempelbouw’ in Over het Lange Water, 
Presikhaaf 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
Hoogbouw in Immerloo 
 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Verkeer bepaalt de structuur van wijk of stadsdeel 
• Scheiding van wonen, werken, verkeer en ontspanning 
• Rechthoekig stratenpatroon met bebouwing in groene setting 
• Veel openbaar groen zoals wijkparken, in plaats van privégroen 
• Geen bouwblokken, maar experimentele verkavelingsvormen zoals strokenbouw en hofverkaveling 
• Groeperingen van grondgebonden en gestapelde woningen, die identiek herhaald worden (‘stempelbouw’) 
• Flatbouw en andere hoogbouw met name aan invalswegen en belangrijke singels 
• Openbare gebouwen en historische monumenten solitair in de ruimte 
• Seriematige woningbouw productie, beton, prefab en eenvormigheid 
• Radicale breuk met tradities en het verleden. Uiterlijke vorm volgt uit de functie van een gebouw 
• Architectuurstijlen: modernisme, functionalisme. Geen ornamentiek. Naast kappen steeds meer platte daken 

Waar: 
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53  
-C.I.A.M. 

• Presikhaaf 1,2, 3, Over het Lange Water 
• Elsweide (m.u.v. buurtje noordelijk van Zuilensteinlaan) 
• Monnikenhuizen 
• Delen van Malburgen 
• Immerloo en Het Duifje 
• ’t Cranevelt 

-Herbouw bestaande stad 
• Omgeving Steenstraat 
• Gele Rijders Plein – Looierstraat – Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 
• Deel van de Jansbinnensingel 
• Kerkplein en omgeving , zuidelijk deel van de binnenstad en Coehoorn-Zuid 

 
 
Stad van woonerf en menselijke maat (1970-1985) 
Stad van de Forumbeweging 
Als reactie op de saaie eentonige wijken uit  het tijdperk van wederopbouw ontstaat er in de jaren ’70 de Forumbeweging. Er wordt aandacht gevraagd 
voor meer geborgenheid van woongebieden waarin mensen elkaar weer ontmoeten, in plaats van de zakelijke en kille benadering uit de vorige 
periode.De basisstructuur voor de stadsuitbreiding in deze periode bestaat uit een stelsel van ruime ringvormige hoofdwegen, waarbinnen woonvlekken 
werden aangegeven. Door deze opzet zijn de wijken sterk naar binnengekeerd. Je kunt zeggen dat het een soort eilanden in de stad zijn. De 
woongebieden werden ingevuld met veel groen en weinig doorgaande wegen. Door deze opzet wordt ook wel gesproken over ‘bloemkoolwijken’. 
Woningen lijken soms wat willekeurig neergezet, niet duidelijk aan straten of zo.  Er is vaak geen duidelijk onderscheid te maken is tussen de voor en 
achterkanten van huizen. De architectuur is introvert en vrij eentonig. Speelsheid en  variatie is vooral te vinden in de openbare ruimte. 
 
In 1969 wordt het ontwikkelingsplan Groot Malburgen vastgesteld, dat de basis is voor de groei van Arnhem in zuidelijke richting  in de twee decennia 
daarna. Daardoor draagt een heel groot deel van Arnhem-Zuid het stempel van de Forumbeweging. Dat geldt ook voor deel van de grootschalige 
stadsvernieuwing die in deze periode plaatsvindt in onder meer Klarendal. 
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Voorbeeld: Bloemkoolstructuur in Elderveld 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
Onregelmatige structuur, veel groen 

 
Voorkant of achterkant? 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Motto’s: menselijke maat, geborgenheid, ontmoeten 
• Ontsluiting voor verkeer bepaalt basisstructuur voor stadsuitbreiding 
• Wijken vormen eilanden binnen de ontsluitingswegen 
• Scheiding van domeinen voor langzaam- en snelverkeer, veel woonerven 
• Binnen  de vlekken bepaalt de plaats van de woningen het stratenpatroon, in plaats van andersom 
• Daardoor onregelmatig stratenpatroon 
• Woningen hebben geen uitgesproken voor- of achterkant 
• Geen duidelijke scheiding tussen openbare en privéruimte 
• Veel openbaar groen en tuinen 
• Woonvlekken binnen de wijk van elkaar gescheiden door robuuste groenstructuur 
• Kleinschalige en gevarieerde bouw, herhaling is taboe 
• Naar binnen gekeerde architectuur 
• Ambachtelijke materialen; bruin hout, rode baksteen en donkere pannen 

Waar: 
• Vredenburg 
• Elderveld 
• Holthuizen 
• De Laar Oost en –West 
• Kronenburg 
• Arnhemse Allee 

 
 
Stad van Vinex en sleutelproject (1985-heden) 
De thematische stad 
De naoorlogse woningnood is nu echt achter de rug en de bouw raakt meer gericht op de wensen van de markt in plaats van op massaliteit Nieuwe 
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55 woonbuurten krijgen om de eenvormigheid te doorbreken steeds meer een eigen onderscheidend karakter.  Architectuur van de huizen is om die reden 
vaak gebaseerd op een bepaald thema, zoals de Amerikaanse wijk en Vestingstad in de Arnhemse ‘Vinexwijk’ Schuytgraaf Per blok, straat of buurt komt 
een variatie aan type woningen voor. Er wordt in tegenstelling tot voorgaande decennia weer gestreefd naar een helder onderscheid tussen openbaar 
gebied en priveterrein. Het oorspronkelijke landschap ‘onder’ de wijken wordt niet meer weggepoetst, maar wordt juist ingezet om een wijk iets bijzonders 
mee te geven. Zo is in Schuytgraaf het Betuwse landschap op veel plekken goed zichtbaar. Er worden ook weer echte woonstraten en bouwblokken 
gemaakt waarbij de voorzijde is gericht naar de straat en aan de achterzijde private tuinen zijn. De terugkeer naar een meer stedelijke in plaats van een 
dorpse opzet  was al eerder in gang gezet bij de wijk Rijkerswoerd, die eind jaren ’90 gereed kwam. In deze wijk is de overgang van de bloemkoolwijk 
naar Vinexwijk van west naar oost te zien. Ook in de stad worden er op verschillende plekken invullingen gerealiseerd met hetzelfde karakter als de 
Vinexwijken. 
 
De stad breidt niet alleen uit, maar ontwikkelt ook ‘naar binnen toe’. Onder meer met woonwijkjes op terreinen van een voormalige kazerne in Klarendal, 
een ziekenhuis in de Burgemeesterswijk (Park Sonswijk) en het oude stadion van Vitesse in Monnikenuizen. Deze projecten zijn net als de Vinexbuurten 
opgezet met een heel eigen sfeer en architectuur, met veel aandacht voor een bijzondere de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast verandert een 
deel van de Arnhemse binnenstad van aanzien door de uitvoering van ‘Sleutelproject’ Arnhem Centraal. Op basis van een plan van Ben van Berkel gaat 
de stationsomgeving flink op de schop. 

 

 
Voorbeeld: Schuytgraaf 

 
Sleutelproject Arnhem Centraal 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Robuuste groene hoofdstructuur bepaalt opzet van de wijk 
• Gebruik bestaande landschappelijke structuren en elementen 
• Woonbuurten hebben elk een eigen identiteit, vaak op basis van een thema 
• Bebouwing meestal in hoge dichtheden 
• Door geprefabriceerde elementen te variëren wordt eentonigheid voorkomen 
• Variatie in traditionele en moderne vormen van stedenbouw en architectuur 
• Variatie in woningtypen, maar nadruk op laagbouw 
• Ruimte voor particulier opdrachtgeverschap op vrije kavels 
• Architectuur Vinex: een variatie aan stijlen, van traditioneel (‘jaren 30-stijl’) tot modern (strak, functioneel) 
• Architectuur sleutelproject: hypermodern (kubistisch, staal, beton, glas) 



 

 

O
N

D
E

R
W

E
R

P
   

W
elstandsnota 2013 

P
A

G
IN

A
 

56 Waar: 
• Rijkerswoerd (voorloper Vinex) 
• Schuytgraaf (Vinex) 
• Nieuw-Monnikenhuizen (inbreiding) 
• Park Sonswijk (inbreiding) 
• Coehoornkazerne (inbreiding) 
• Stadseiland Malburgen (inbreiding) 
• Gaardenhage (inbreiding) 
• Arnhem Centraal en omgeving (sleutelproject) 
• Willemstunnel – Zijpsepoort (sleutelproject) 

 
 
Stad van groene weelde 
De oude landgoederen 
In het reliëfrijke landschap op de overgang tussen de Veluwe en de rivieren ontstond in de afgelopen eeuwen een groot aantal landgoederen en 
buitenplaatsen. Ze worden gekenmerkt door een landschappelijke stijl, weidse panorama’s over de rivierendalen, sprengen, beken en bijzondere 
elementen zoals watervallen en beelden. Vanaf het eind van de 19e eeuw wordt een aantal landgoederen zoals Klarenbeek en Sonsbeek aangekocht 
door de gemeente. Deze landgoederen worden voor een groot deel stadsparken en zijn nog altijd bepalend voor de unieke groene kwaliteit en identiteit 
van Arnhem. 
 
Op landgoederen zoals Sterrenberg, een deel van Angerenstein, maar ook op delen van het oorspronkelijke landgoed Sonsbeek, verrezen woonwijken. 
Het landgoed Den Brink werd vestigingsplaats van de KEMA en is nu een bijzonder groen bedrijventerrein. Vanaf het einde van de 19e eeuw worden ten 
noorden van de Schelmseweg (Schaarsbergen) nieuwe  ontginningslandgoederen gesticht. Deze hebben met hun rechte lanen en dicht beboste percelen 
een ander karakter dan de oude landgoederen die een meer romantische uitstraling hadden. Deze landgoederen zijn ingedeeld bij ‘het Veluwse 
landschap’ 

 

 
Voorbeeld: Sonsbeekpark 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
Uitzicht op de Eusebiustoren vanaf de Stenen Tafel in 
park Klarenbeek, het oudste gemeentelijke park van 
Arnhem. 

Ruimtelijke kenmerken: 
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57 • Parken in landschappelijke stijl 
• Soms weidse panorama’s  
• Sprengen en beken 
• Bijzondere elementen zoals watervallen en beelden 

Waar: 
• Sonsbeek 
• Zijpendaal 
• Gulden Bodem 
• Klarenbeek 
• Angerenstein 
• Lichtenbeek 
• Warnsborn 
• Westerveld 
• Presikhaaf (zuidelijk deel park overgang naar modernisme) 
• Sacre Coeur 
• Moscowa (begraafplaats) 

 
 
Dorp in de stad 
De dorpen van Arnhem 
Naast de stad zelf telt Arnhem twee dorpen. Schaarsbergen in het noorden en Elden in het zuiden. Daarnaast is De Praets, ontstaan aan het zuidelijke 
hoofd van de vroegere schipbrug over de Rijn, . eigenlijk geen dorp maar het heeft wel een dorps karakter. Lang geleden was er ook nog een dorp in 
Malburgen, maar daarvan is alleen nog een klein dijkje met een paar huizen zichtbaar bij de Bakenhof. 
 
Het meest traditionele dorpse karakter heeft Elden. Losgeweekt van Elst werd Elden in 1966 toegevoegd aan de groeiende gemeente Arnhem. Rondom 
het dorp werden de nieuwe stadsuitbreidingen van Arnhem- Zuid aangelegd. De Betuwse omgeving van Elden met zijn weilanden, boerderijen en 
boomgaarden verdween steeds meer. Maar ingesloten door de wegen en het Gelredome blijft de kern van het oude dorp bestaan. 
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Voorbeeld: Elden 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
De Brink in Elden 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Traditionele dorpse structuur, bebouwing en architectuur 

Waar: 
• Elden 
• De Praets 
• Schaarsbergen 

 
 
Stad van bedrijvigheid 
Een aarzelende industriestad 
Arnhem bleef zich lang profileren als handels- en bestuurstad en was relatief laat met het aantrekken van industrie. Na een aarzelende start langs de 
Amsterdamsweg (textielfabriek en brouwerij) en op de zuidoever van de Rijn (steenfabrieken en scheepshelling) werd pas in 1915 besloten tot de aanleg 
van een echt industrieterrein in de poldergronden van het Arnhemse Broek, dat langs de Westervoortsedijk gestaag steeds verder uitgroeit. In het oosten 
van de stad ontstond zo in de loop van de tijd een grote aaneengesloten ‘taartpunt’ van bedrijventerreinen, waaronder Kleefse Waard en IJsseloord I en 
II. Bij het begin van de taartpunt direct naast de binnenstad, op onder meer het terrein van de Coberco melkfabriek, vindt nu een transformatie plaats van 
bedrijventerrein naar gemengd wonen en werken. 
 
Buiten de taartpunt is er bedrijvigheid op De Enk aan de Velperweg (AKZO) en heeft Arnhem-Zuid een aantal kleinere bedrijventerreinen, waaronder 
langs de A325 en in Malburgen. Ook de kantoorfunctie is in Arnhem goed vertegenwoordigd, onder meer aan de singels, Utrechtseweg en Velperweg en 
in de omgeving van station Arnhem. Daarnaast zijn er kantoorparken zoals de Gelderse Poort en het Business Park Arnhem (het voormalige KEMA-
terrein) 
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Voorbeeld: bedrijventerrein Het Broek 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
IJsseloord 2 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Grootschalige bedrijfscomplexen 
• Grote percelen met verspreide bebouwing 
• Functioneel ingericht 
• Rationeel wegenpatroon 
• Geen samenhangend beeld (uitgezonderd o.a Kleefse Waard, De Enk en IJsseloord 2) 

Waar: 
 
-De eerste grootschalige bedrijfscomplexen, van oorsprong vaak met een compleet productieproces: 
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) 
Akzoterrein aan de Velperweg 
 
-Kleinschalige gemengde bedrijvigheid: 
Oostelijk Centrum Gebied (o.a het voormalige Cobecoterrein) 
Westervoortsedijk 
Arnhems Broek 
IJsseloord 1 
De Overmaat 
Bakenhof 
 
-Kleinschalige stedelijke kantoorlocaties: 
Aan de binnen- en buitensingels 
Langs uitvalswegen 
Stationsomgeving en Transvaalbuurt 
Langs park Sonsbeek 
 



 

 

O
N

D
E

R
W

E
R

P
   

W
elstandsnota 2013 

P
A

G
IN

A
 

60 -Grootschalige zelfstandige kantoorgebouwen en –terreinen: 
Arnhem Centraal 
Gelderse poort 
Groningensingel 
Ohra 
Omgeving Kronenburg 
IJsseloord 2 
 
-Grootschalige autonome elementen (selectie): 
Gelredome 
Ziekenhuis Rijnstate 
Rijnhalgebied 
 
NB: Een aantal van de kantoorlocaties zijn op de kaart opgenomen in een andere gebiedscategorie met een gemengd karakter; Het voormalig KEMA-
terrein aan Utrechtseweg is vanwege de opzet van losse gebouwen in het groen ingedeeld in de categorie ‘campuslandschap’. 
 
 
 
Verspreide bebouwing in het groen 
Campus-landschap 
Ten Noorden van Arnhem hebben zich op het Veluwse plateau een aantal instellingen gevestigd. Zij profiteren enerzijds van de nabijheid van de stad en 
anderzijds van de ruimte en vrije groene ligging in het buitengebied. Het om militaire complexen (zoals de Oranje kazerne en Groot Heidekamp, militair 
luchtvaartterrein Deelen, Kamp Koningsweg Noord en Zeven Provincien), zorginstellingen (zoals Het Dorp, Groot Klimmendaal, ’s Kooningsjaght), 
Toeristische attracties (Burgers Zoo/ enNederlands openluchtmuseum), sportvoorzieningen (zoals. Papendal) en de bedrijven (zoals het voormalig 
KEMA-terrein) Deze instellingen hebben de ruimtelijke structuur van een ‘campus’, oftewel losse en verspreide bebouwing te midden van de Veluwse 
bossen en heide. 

 

 
Voorbeeld: ‘s-Kooningsjaght 
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

Het revalidatiecentrum 
op Groot Klimmendaal, ontworpen door Koen van 
Velsen 

Ruimtelijke kenmerken: 
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61 • Losse en verspreide bebouwing te midden van de Veluwse bossen en heide 
Waar: 
-Militair 

• Oranje kazerne/ Groot Heidekamp 
• Klein Heidekamp 
• Vrijland 
• Kop van Deelen 
• Duivelsberg 
• Militair luchtvaartterrein Deelen 
• Koningweg Noord / Zeven Provinciën 

-Zorg, sport en recreatie (selectie) 
• Papendal 
• ‘s-Kooningsjacht 
• Het Dorp / Groot Klimmendaal 
• Burgers Zoo 
• Nederlands Openluchtmuseum 

-Bedrijvigheid: 
• Voormalig KEMA-terrein Utrechtseweg ( Arnhems Buiten) 

 
 
Rivierlandschap 
Rijn, IJssel en uiterwaarden 
De Rijn, die ter hoogte van Arnhem eigenlijk Nederrijn heet, en de IJssel zijn zeer bepalend in de ruimtelijk opbouw van Arnhem. Het gebied bestaat niet 
alleen uit rivieren, maar ook uit uitgestrekte uiterwaarden zoals Meinerswijk. Het rivierlandschap loopt als een brede landschappelijke strook door heel 
Arnhem heen en biedt ruimte, rust, groen in de stad. De rivier wordt vanuit verschillende plekken in Arnhem steeds op een andere manier beleefd. Soms 
heel stedelijk zoals aan de Rijnkade, soms heel industrieel zoals bij de Nieuwe Haven en soms landschappelijk zoals in Meinerswijk. Bij Onderlangs is 
een voor Nederlandse begrippen heel bijzondere plotselinge overgang te zien van de rivier naar de Veluwse stuwwal. 

 

 
Voorbeeld: De  Nederrijn bij Onderlangs en Meinerswijk 

Zicht op de 
binnenstad vanaf Stadsblokken 
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62 (fragment topografische kaart 1:25.000) 
Ruimtelijke kenmerken: 

• Rivier, dijken, kolken, plassen, uitgestrekte uiterwaarden 
Waar: 

• Nederrijn en IJssel met uiterwaarden 
 
 
Polderlandschap 
Weiland, dijk en sloot 
Het oorspronkelijke Arnhemse polderlandschap strekt zich ten zuiden uit vanaf de voet van de Veluwse stuwwal en wordt doorsneden door de Rijn en de 
IJssel. Lange tijd markeerde de Velperweg de overgang van zandgrond naar poldergrond. De poldergrond was veel te nat om te bouwen. De eerste 
Arnhemse wijk in dit gebied was het Arnhemse Broek. Om te kunnen bouwen werd de grond eerst verhoogd met behulp van zand dat afkomstig was uit 
Alteveer. Later volgde Presikhaaf en Arnhem–Zuid. Ten noorden van de Rijn vind je het polderlandschap nergens meer heel nadrukkelijk terug. In 
Arnhem-Zuid op een aantal plaatsen, zoals bij de Huissensedijk, rond Elden, en in het gebied ten zuiden van Rijkerswoerd. 

 

 
Voorbeeld: landschap ten zuiden van Rijkerswoerd  
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

Betuws 
polderlandschap bij Gelredome 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Weilanden, boerderijen, boomgaarden, dijken en sloten 

Waar: 
• Het oorspronkelijke landschap ‘onder’ Presikhaaf, Het Broek en Arnhem-Zuid 

 
 
Veluws landschap 
Bos, hei en lanen 
Het reliefrijke landschap ten noorden van Arnhem komt door de ijstijden. Het oprukkende landijs stuwde grote zandlichamen op. Het smeltwater sleet 
hierin vervolgens de erosiedalen uit. De wind wierp daarna eeuwen lang zandruggen en stuifduinen op, waarna het gebied bebost raakte. 
 
Door de houtkap, overbegrazing en  een verslechtering van het klimaat was tegen de 14e eeuw het gebied veranderd in schrale heide en 
zandverstuivingen. Vanaf de 15e eeuw nam de houtproduktie toe, waardoor de oppervlakte woeste grond (zand en heide) steeds kleiner werd. Als gevolg 
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63 van deze veranderingen en vooral de grootschalige bosaanplant op de zogenaamde ontginningslandgoederen, kreeg het gebied in de 19e eeuw definitief 
het huidige uiterlijk van uitgestrekte bossen met rechte lanen. 

 

 
Voorbeeld: de Hoge Veluwe  
(fragment topografische kaart 1:25.000) 

 
Runderen zoeken verkoeling bij Terlet 

Ruimtelijke kenmerken: 
• Bos, hei en lange rechte lanen 

Waar: 
• Arnhem ten noorden van de Schelmseweg 
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Bijlage 2: Lijst met vigerende kwaliteitsplannen (2 012) 
 
 

 Planomschrijving  Adres / Locatie Type 
    
1 Arnhem Centraal K3 en K7 Stationsstraat Kwaliteitseisen K3 en K7 
2 Arnhem Centraal K7' Stationsstraat BKP  
3 Arnhem Centraal Noord Amsterdamseweg Ruimtelijk kader K8, K12 
4 Arnhem Centraal Oost Arnhem Centraal Oost NvRVW 
5 Arnhem Centrum Oost  Centrum Oost, Westervoordsedijk e.o. Stedenbouwkundig plan en BKP  

6 Arnhem Zuid Centrumgebied 
Gebied Gelredome, Rijnhal, 
Kronenburg Gebiedsvisie 

7 Arnhems Buiten  Utrechtseweg Structuurvisie  
8 Binnenstad Oost  Binnenstad Gebiedsvisie openbare ruimte 
9 BIO Herstellingsoord Wekeromseweg 8 Masterplan 
10 Braamweg Braamweg NvRVW 
11 Brandweerkazerne Rietgrachtstraat Stedenbouwkundig plan 
12 Burgers Zoo Antoon van Hooffplein 1 Masterplan 
13 Coberco Badhuisstraat, Nieuwe Kade Stedenbouwkundig plan 
14 De Wheme Immerlooplas Stedenbouwkundig plan Waterlelielaan e.o. 
15 Dijkzone Malburgen Malburgen BKP 
16 Drieslag Malburgen Drieslag Ruimtelijk scenario 
17 Gaardenhage Marius van Beeklaan Stedenbouwkundig plan gew. 
18 Gebiedsvisie 3 Noord / Het Dorp Het Dorp e.o. Gebiedsvisie en masterplan 
19 Geitenkamp BKP  Geietenkamp BKP 
20 Gele Rijders Plein Gele Rijdersplein Gebiedsvisie 
21 Han Campus  Ruitenberglaan Masterplan 
22 Hemonylaan Hemonylaan Agnietenstraat Stedenbouwkundig plan en NvRVW 
23 HKA locaties Sint Marten Sint Marten NvRVW 
24 Hoogstede Klingelbeek Klingelbeekseweg Stedenbouwkundig plan en BKP 

25 
Kamp Koningsweg Noord en Zeven 
Provincien Koningsweg Masterplan BKP en Inrichtingsplan 

26 KL-cluster Schaarsbergen 
Duivelsberg Klein Heidekamp 
Oranjekaz. Masterplan 

27 Kleefsewaard Koningspley Westervoortsedijk Masterplan en BKP 
28 Kloosterstraat Kloosterstraat Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan 
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65  Planomschrijving  Adres / Locatie Type 
29 Landgoed Laag Erf  Het Lage Erf BKP en Inr.plan 
30 Largas Boulevard Heuvelink Boulevard Heuvelink Ontwerpuitgangspunten 
31 Larikshof Larikshof Geitenkamp NvRVW  
32 Malburgen  WW3 en WW4 Gelderse Rooslaan Stedenbouwkundig plan 
33 Malburgen Dijkzone Malburgen  NVRVW en BKP 
34 Merwedestraat Merwedestraat Eemslaan Hoofdstructuur en randvoorwaarden 
35 MFC Klarendal Klarendalseweg 193 Stedenbouwkunidg plan en terreininrichting 
36 Molenweg Elden  Molenweg Stedenbouwkundig plan  
37 Moscowa Apeldoornseweg, Schelmseweg Restauratievisie en analyse 
38 Nauurbegraafplaats Heidepol Harderwijkerweg Ruimtelijke randvoorwaarden 
39 Nijmeegseweg / Drieslag Nijmeegseweg Stedenbouwkundige visie en aanzet BKP 
40 Ondergrondse supermarkt Utrechtseweg 280-284 Stedenbouwkundig plan 
41 Oostplein Ooststraat NvRVW 
42 Open Lucht Museum Schelmseweg Masterplan 
43 Papendal Papendallaaan Masterplan optimalisatie 
44 Presikhaaf 1 Blauwe Weide  Blauwe Weide fase 3 Stedenbouwkundig plm  gew. 
46 Presikhaaf Cannenburglaan Bethanienstraat Cannenburglaan Bethanienstraat Stedenbouwkundig plan 
47 Presikhaaf Centrum Centrum Nieuwbouw BKP en erratum 
48 Presikhaaf Delta kwartier  Delta Kwartier  Stedenbouwkundig plan gew. 
49 Presikhaaf hoofdstructuur openb. ruimte IJssellaan Hoofdstructuur  wegen  
50 Presikhaaf Houtmanstraat e.o. Houtmanstraat e.o. BKP De Stoere Houtman 
51 Presikhaaf Podium 1 en 2  Scheldestraat Waalstraat Stedenbouwkundig plan 
52 Presikhaaf Rijn-IJssellocaties West Lange water Lange wal Stedenbouwkundig plan en BKP 
53 Prinsenhof Markt Stedenbouwkundig plan 
54 Rijnboog Weerdjesstraat e.o. Ruimtelijke principes  Planboek 
55 Rijnhalgebied Olympus Koppelstraat NvRVW 
56 Rijnkade lage kade  Rijnkade Boterdijk Westervoortsedijk Ruimtelijke visie  
57 Rijnstate Wagnerlaan 55 Masterplan 
58 Rin Locatie  Kemperbergerweg Bebouwingsvoorstel aangepast 
59 Saksen Weimar  Monninkensteeg BKP en inrichtingsplan 
60 Schuytgraaf hoofdplanstructuur Schuytgraaf Hoofdplanstructuur 
61 Schuytgraaf vVeld 1 Schuytgraaf BKP 
62 Schuytgraaf Veld 2 Schuytgraaf BKP 
63 Schuytgraaf Veld 4 Schuytgraaf BKP aangepast 
64 Schuytgraaf Veld 5 Schuytgraaf BKP 
65 Schuytgraaf Veld 7 Schuytgraaf BKP 
66 Schuytgraaf Veld 8 Schuytgraaf BKP 
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66  Planomschrijving  Adres / Locatie Type 
67 Schuytgraaf Veld 14 Schuytgraaf BKP 
68 Schuytgraaf veld 15 Centrumgebied Schuytgraaf Centrumveld Schervenplan en BKP 
69 Schuytgraaf Veld 16 Schuytgraaf BKP 
70 Schuytgraaf Veld 17 Schuytgraaf BKP 
71 Schuytgraaf Veld 17B Schuytgraaf BKP en Verkavelingsvoorstel 
72 Schuytgraaf Veld 18 en 19 Schuytgraaf BKP en Addendum 
73 Spijkerbroek  Spijkerkwartier  NvRVW en BKP 
74 Spoorzone West   Gebiedsvisie 
75 Stadsblokken Meinerswijk Stadsblokken Meinerswijk Gebiedsvisie 
76 Structuurvisie Arnhem 2020  Arnhem  Structuurvisie  
77 Terlet  Zweefvliegcentrum Apeldoornseweg 203 Gebiedsvisie  
78 Tuin van Elden  Elden Klapstraat Dorpsbouwkundig plan en BKP 
79 Velperparc (AKZO Nobel) Velperweg Structuurvisie 
80 Velperparc Fontanusblok Bella Vista NvRVW Fontanus  

 


