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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Waarom een welstandsnota? 
Op 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De Woningwet verplicht 
gemeenten tot het maken van een welstandsnota als zij welstandstoezicht willen uitvoeren. 
Deze gemeentelijke welstandsnota bevat beleidsregels en criteria voor het welstandstoezicht 
in de gemeente Castricum. Een grote wijziging is doorgevoerd bij de vaststelling van de 
welstandsnota 2010, waarmee welstandsvrijegebieden zijn geïntroduceerd. Met de 
welstandsnota 2013 wordt deze Wabo-proof gemaakt door de ambtelijke toets mogelijk te 
maken en hiervoor kaders aan te geven. 
 
Wat is het doel? 
De welstandsnota heeft tot doel een effectief, controleerbaar en helder welstandstoezicht in 
te richten. Zodat opdrachtgevers en ontwerpers in een vroeg stadium geïnformeerd worden 
over de criteria die een rol spelen bij de welstandsbeoordeling. De kaders waarbinnen deze 
beoordeling plaatsvindt worden vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
Wat is een welstandsnota? 
In een welstandsnota formuleert de gemeente voor haar grondgebied haar beleid voor de 
ruimtelijke kwaliteit. Het geeft toetsingscriteria voor alle bouwplannen waarvoor een 
omgevingsvergunning noodzakelijk is. Het bestaande ruimtelijk beleid in de vorm van 
bestemmingsplannen en andere door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplannen dient 
als onderlegger. Een beoordelingskader geeft criteria voor de beoordeling van de 
stedenbouwkundige en architectonische inpassing van een bouwwerk in een bepaald 
gebied. In de welstandsnota is alleen het welstandsbeleid vastgelegd, er vindt in deze nota 
geen beleidsvorming plaats op aanverwante beleidsvelden voor ruimtelijke kwaliteit.  
 
Leeswijzer welstandsnota 
In hoofdstuk 2 wordt de welstandstoets in Castricum omschreven. Hier wordt ook de 
stroomschema weergegeven voor een aanvraag die getoetst moet worden aan redelijke 
eisen van welstand. Ook wordt hier omschreven hoe wordt omgegaan met de grote 
(her)ontwikkelingen binnen de gemeente en hoofdstuk 10 gaat hier verder op in. De 
excessenregeling wordt in het kort omschreven. De excessenregeling wordt verder 
omschreven in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 3 gaat over de verschillende dorpskernen van 
Castricum. In hoofdstuk 4 en 5 worden de verschillende welstandsniveaus beschreven en de 
daarbij horende gebieden. Dit zijn de bouwstenen van de gebiedscriteria. De niveaukaarten 
staan afgebeeld in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 geeft de criteria weer die gebruikt worden voor 
de welstandstoets. In hoofdstuk 8 is een opsomming gegeven van de bouwwerken die vooraf 
niet worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. In hoofdstuk 9 wordt de 
excessenregeling omschreven. In hoofdstuk 11 staat de hardheidsclausule van de 
welstandsnota omschreven. 
 
Gebruik van de nota  
Wie wil weten welke criteria op een aanvraag van toepassing zijn, kijkt eerst in welk gebied de 
werkzaamheden plaatsvinden en doorloopt daarna de volgende stappen:  
 
•  Is het gebied of bouwwerk welstandsvrij of niet?  
 Welstandsvrij betekent geen toets aan redelijke eisen van welstand voor een aanvraag 
 omgevingsvergunning. Het bouwwerk mag geen welstandexces zijn/worden volgens de 
 criteria zoals gesteld in hoofdstuk 9 

 
•  In welk gebied wordt het bouwwerk geplaatst? 
 Voldoet het bouwwerk aan de criteria zoals gesteld in dat gebied dan is welstand geen 
 weigeringsgrond. Voldoet het bouwwerk niet aan de criteria dan moet het ontwerp worden   

aangepast. 
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•  Is het bouwwerk een aanpassing of toevoeging aan een monument? 
 Als het om een beschermd monument gaat dan is er een andere procedure van toepassing en 

worden de criteria in deze welstandsnota alleen gebruikt voor de activiteit Bouwen.   
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Hoofdstuk 2 Welstandstoets Castricum 
 
Alle aanvragen voor de activiteit “Bouwen” die niet in een welstandsvrij gebied liggen worden 
getoetst aan de gebiedscriteria. In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) is voorzien dat 
burgemeester en wethouders zelf kunnen bepalen in welke gevallen zij een advies inwinnen 
omtrent redelijke eisen van welstand bij een welstandscommissie. Alle aanvragen in een luw 
welstandsgebied worden ambtelijke getoetst. Aanvragen die in een bijzonder of regulier 
welstandsgebied liggen worden voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. Dit 
geldt ook voor de aanvragen waarop een beroep, bezwaar- en/of een zienswijze is ingediend 
die betrekking hebben op het uiterlijk van een bouwwerk. Plannen waarbij de aanvrager 
expliciet om beoordeling door de commissie vraagt worden niet ambtelijk getoetst. Ook de 
plannen die op basis van de algemene welstandscriteria en de excessenregeling beoordeeld 
moeten worden, krijgen een beoordeling van de commissie. 
 
 
Stroomschema voor de welstandstoets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welstandsvrij 

Aanvraag aanpassen 

of weigeren 

 

Advies WZNH 

schriftelijk 

 

Akkoord Ambtelijk toets (luw 

welstandsgebied) 

Bezwaar ingediend 

m.b.t. welstand 

 

Aanvraag verlenen 

Aanvraag aanpassen 

of weigeren 

 

Niet Akkoord 

 

Akkoord 

 

Advies WZNH Activiteit Bouwen Zienswijze m.b.t. 

welstand 

Advies WZNH 

(bijzonder, regulier, 

algemeen en 

excessen) 

Niet Akkoord 

Akkoord Aanvraag verlenen 

Advies WZNH 

schriftelijk 

 

Bezwaar ingediend 

m.b.t. welstand 

 

Niet Akkoord Advies WZNH Niet Akkoord 



 

5 Welstandsnota 2013                                                                                         | Gemeente Castricum 

 

Grote (her)ontwikkelingen Castricum 
Grote ontwikkelingen vallen buiten de invloedssfeer van deze nota. In deze gevallen wordt een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat als basis dient voor de begeleiding van de planvorming op 
plaatsing en verschijningsvorm. Het beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) en mag derhalve geen toetsingskader voor welstand zijn. Zo nodig 
kan hiertoe een aparte paragraaf met welstandscriteria op basis van de Woningwet (Ww) door 
de raad worden vastgesteld. Deze nieuwe door de raad vastgestelde welstandscriteria worden 
dan opgenomen als bijlage in de welstandsnota zodat de criteria rechtsgeldig zijn. 
Bovenstaand wordt verder beschreven in hoofdstuk 10. 
  
De criteria voor een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld door de stedenbouwkundige of de 
supervisor, in overleg met de welstandscommissie. 
 
De excessenregeling 
Ook al is een bouwactiviteit vergunningsvrij of welstandsvrij, extreme buitensporigheden 
dienen voorkomen te worden. Daarom is er een excessenregeling opgenomen in de 
welstandsnota. Met deze regeling kan de gemeente uitspattingen aanpakken die de kwaliteit 
van de openbare ruimte buiten proportioneel aantasten. De regeling geldt voor het hele 
grondgebied van Castricum dus ook in de welstandsvrijegebieden. 
 
Van een exces is sprake als een (deel van een) bouwwerk op zichzelf, maar vooral ook in 
relatie tot de omgeving, bijzonder ernstig in strijd is met de minimale eisen van welstand. De 
excessenregeling wordt verder uitgelicht in hoofdstuk 9. 
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Hoofdstuk 3 Omschrijving van de gebieden 
 
Akersloot 
 
Akersloot is een dorp tussen de A9 en het Alkmaardermeer waar linten met variërende 
bebouwing afgewisseld worden met seriematige woongebieden. Tussen de kern en het meer 
liggen jachthavens. De grootste waarde is de ligging aan het Alkmaardermeer en in het 
polderlandschap, in combinatie met de structuur van de langgerekte linten met afwisselende 
en veelal vrijstaande bebouwing.  
 
De linten hebben voornamelijk smalle straten met overwegend gevarieerde, kleinschalige 
bebouwing uit diverse periodes in een gegroeide en compacte structuur met als basis het 
individuele pand met dorps karakter.  
Grote vrijstaande dorpsachtige woningen worden afgewisseld met korte rijen en een enkele 
boerderij. Voortuinen komen veel voor.  
De rooilijn van de bebouwing volgt de weg en heeft kleine verspringingen. Bij rijen is de rooilijn 
in samenhang. Bebouwing is bij voorkeur georiënteerd op de weg. Op achterterreinen komt 
soms grootschaligere bedrijfsbebouwing voor.  
De bebouwing is gevarieerd en heeft een individueel karakter, hoewel bij rijen herhaling 
voorkomt.  
De opbouw is eenvoudig tot gedifferentieerd en bestaat veelal 
uit één laag met afwisselende kappen. De nokrichting loopt 
evenwijdig aan of staat haaks op de weg of de 
verkavelingsrichting. Gevels hebben in het algemeen een 
traditionele opbouw. Er komen veel verschillende op-, aan- en 
uitbouwen voor.  
De linten hebben een grote diversiteit aan architectuurstijlen en 
een zorgvuldige detaillering, sober tot rijk. Siermetselwerk, fijn 
gedetailleerde gootklossen, daklijsten en kozijnen komen voor. 
Oorspronkelijke gevels hebben veel accenten terwijl bij 
nieuwere panden de detaillering vaak sober is.  
Het materiaal- en kleurgebruik is divers en terughoudend. 
Gevels zijn veelal van baksteen, soms geverfd of gepleisterd 
in een lichte tint. Bij nieuwere panden komt ook houten 
betimmering voor. De kap is gedekt met keramische pannen. 
Kozijnen zijn gewoonlijk uitgevoerd in geschilderd houtwerk. 
De begane grondlaag van winkels en bedrijven is vaak voorzien van panelen, afwijkende 
kleuren en reclame. 
 
De jachthavens liggen aan het Alkmaardermeer in een groene omgeving. De bebouwing 
variëert in massa en vormgeving.  
In het algemeen bestaat de bebouwing uit een hoofdgebouw met meerdere bijgebouwen, die 
meestal vrij op het maaiveld staan en waarbij het hoofdgebouw gericht is op de belangrijkste 
openbare ruimte. De entree is georiënteerd op de weg en veelal vormgegeven als accent.  
De gebouwen hebben een eenvoudige opbouw en bestaan in hoofdzaak uit een onderbouw 
van één tot twee lagen met een flauw hellende kap of plat dak.  
Hoewel de gebouwen verschillen van uiterlijk is de hoofdvorm helder en de architectuur en 
detaillering eenvoudig. Grote vlakken bestaan uit materiaal met een structuur zoals 
baksteen, houten betimmering of gevouwen staalplaat. Het kleurgebruik is ingetogen. 
 
Hotel Akersloot is samen met de naastgelegen recreatiewoningen een apart gebied en wordt 
gelijk aan het omringende polderlandschap regulier beheerd.  
 
 
 



 

7 Welstandsnota 2013                                                                                         | Gemeente Castricum 

 

Bakkum 
 
Bakkum is gelegen tussen het spoor en het duinlandschap waar linten met variërende 
bebouwing afgewisseld worden met seriematige woongebieden.  
De grootste waarde is de ligging aan de rand van het duingebied, in combinatie met de 
structuur van de langgerekte linten met afwisselende en veelal vrijstaande bebouwing.  
 
De linten hebben voornamelijk smalle straten met overwegend gevarieerde, kleinschalige 
bebouwing uit diverse periodes in een gegroeide en compacte structuur met als basis het 
individuele pand met dorps karakter.  
Korte rijen worden afgewisseld met vrijstaande dorpse woningen en een enkele boerderij. 
Voortuinen komen veel voor. Er is sprake van enige functiemenging. De rooilijn van de 
bebouwing volgt de weg en heeft kleine verspringingen. Bij rijen is de rooilijn in samenhang. 
Bebouwing is bij voorkeur georiënteerd op de weg. Op achterterreinen komt soms 
grootschaligere bedrijfsbebouwing voor. De bebouwing is gevarieerd en heeft een individueel 
karakter, hoewel bij rijen herhaling voorkomt.  
De opbouw is eenvoudig en bestaat veelal uit één laag met afwisselende kappen. De 
nokrichting loopt evenwijdig aan of staat haaks op de weg 
of verkavelingsrichting. Gevels hebben in het algemeen 
een traditionele opbouw. Er komen veel verschillende op-, 
aan- en uitbouwen voor.  
De linten hebben een grote diversiteit aan 
architectuurstijlen en een zorgvuldige detaillering, sober tot 
rijk. Siermetselwerk, fijn gedetailleerde gootklossen, 
daklijsten en kozijnen komen voor. Oorspronkelijke gevels 
hebben veel accenten terwijl bij nieuwere panden de 
detaillering vaak sober is. Het materiaal- en kleurgebruik is 
divers en terughoudend. Gevels zijn veelal van baksteen, 
soms geverfd of gepleisterd in een lichte tint. Bij nieuwere 
panden komt ook houten betimmering voor. De kap is 
gedekt met keramische pannen. Kozijnen zijn gewoonlijk 
uitgevoerd in geschilderd houtwerk. De begane grondlaag 
van winkels en bedrijven is vaak voorzien van panelen, 
afwijkende kleuren en reclame.  
 
Tussen de linten ligt een woongebied met herhaalde 
rijwoningen waarbij de rooilijnen de oorspronkelijke 
duinstructuur volgen. De rijwoningen hebben een 
eenvoudige opbouw van twee lagen met een zadeldak. De herhaling van gevelelementen en 
schoorstenen geeft ritme aan het straatbeeld. De materialisering en detaillering zijn in het 
algemeen eenvoudig en seriematig. Samenhangend kleurgebruik is standaard. 
 
Duinenbosch is een bijzonder terrein met overwegend vooroorlogse vrijstaande bebouwing in 
een vrije structuur. De omgeving is zeer groen. Oude bebouwing heeft een rijke detaillering, 
terwijl jongere bebouwing veelal een sobere uitvoering heeft.  
 
De Van Haerlemlaan is een hoofdroute die doorloopt in de Oranjelaan. De individuele 
bebouwing bestaat in hoofdzaak uit (semi)vrijstaande woningen in een groene omgeving. De 
woningen zijn georiënteerd op de belangrijkste weg. De panden zijn individueel, 
gedifferentieerd en representatief, maar ook beperkte herhalingen van eenzelfde woning 
komen voor. De opbouw varieert van traditioneel tot modern. De huizen bestaan vaak uit een 
onderbouw van één laag met kap. De detaillering is meestal van gemiddeld niveau. Materialen 
zijn vaak traditioneel met eigentijdse accenten en enkele versieringen, kleuren zijn veelal 
traditioneel en terughoudend.  
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Castricum 
 
Castricum is ingesloten tussen spoor en Provinciale weg waar linten met variërende 
bebouwing afgewisseld worden met seriematige woongebieden. De grootste waarde is de 
gegroeide structuur van het oude dorp, met variërende kleinschalige bebouwing.  
De linten hebben voornamelijk smalle groene straten met overwegend gevarieerde, 
kleinschalige bebouwing uit diverse periodes in een gegroeide en compacte structuur met als 
basis het individuele pand met dorps karakter.  
Grote vrijstaande dorpsachtige woningen worden afgewisseld met korte rijen en een enkele 
boerderij. Voortuinen komen veel voor.  
De rooilijn van de bebouwing volgt de weg en heeft kleine verspringingen. Bij rijen is de rooilijn 
in samenhang. Bebouwing is bij voorkeur georiënteerd op de weg. Op achterterreinen komt 
soms grootschaligere bedrijfsbebouwing voor.  
De bebouwing is gevarieerd en heeft een individueel karakter, hoewel bij rijen herhaling 
voorkomt.  
De opbouw is eenvoudig tot gedifferentieerd en bestaat veelal uit één laag met afwisselende 
kappen. De nokrichting loopt evenwijdig aan of staat haaks op de weg of verkavelingsrichting. 
Gevels hebben in het algemeen een traditionele opbouw. Er komen veel verschillende op-, 
aan- en uitbouwen voor.  
De linten hebben een grote diversiteit aan architectuurstijlen en een zorgvuldige detaillering, 
sober tot rijk. Siermetselwerk, fijn gedetailleerde gootklossen, daklijsten en kozijnen komen 
voor. Oorspronkelijke gevels hebben veel accenten 
terwijl bij nieuwere panden de detaillering vaak sober 
is.  
Het materiaal- en kleurgebruik is divers en 
terughoudend. Gevels zijn veelal van baksteen, soms 
geverfd of gepleisterd in een lichte tint. Bij nieuwere 
panden komt ook houten betimmering voor. De kap 
is gedekt met keramische pannen. Kozijnen zijn 
gewoonlijk uitgevoerd in geschilderd houtwerk. De 
begane grondlaag van winkels en bedrijven is vaak 
voorzien van panelen, afwijkende kleuren en 
reclame. 

 

In een schil om de linten liggen woongebieden waarin 
gevarieerde kleinschalige bebouwing afgewisseld 
wordt met herhaalde rijwoningen en twee onder een 
kap woningen. De rijwoningen hebben een 
eenvoudige opbouw van twee lagen met een 
zadeldak. Het gebruikte materiaal en de detaillering 
zijn in het algemeen eenvoudig en seriematig. 
Samenhangend kleurgebruik is standaard.  
 
Geesterduin is een voorzieningengebied aan de 
Soomerwegh met afwisselende bebouwing van 
verschillende omvang en uitwerking. Gevels 
verspringen en hebben veelal een horizontale 
geleding.  
 
De spoorzone, Oranjelaan en Soomerwegh zijn hoofdroutes. De individuele bebouwing 
bestaat in hoofdzaak uit achterkanten van seriematige woongebieden en enkele individuele 
grootschalige gebouwen en voormalige boerderijen. Onder dit gebied vallen ook de 
dorpsranden (met uitzondering van de Brakersweg, die vanwege het landelijk karakter onder 
het buitengebied valt).  
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Limmen 
 
Limmen is een dorp tussen Castricum en Heiloo waar linten met variërende bebouwing 
afgewisseld worden met seriematige woongebieden. De grootste waarde is de ligging in het 
polderlandschap, in combinatie met de structuur van de langgerekte linten met afwisselende 
en veelal vrijstaande bebouwing.  
 
De linten hebben voornamelijk smalle straten met overwegend gevarieerde, kleinschalige 
bebouwing uit diverse periodes in een gegroeide en compacte structuur met als basis het 
individuele pand met dorps karakter.  
Grote vrijstaande dorpsachtige woningen worden afgewisseld met korte rijen en een enkele 
boerderij. Voortuinen komen veel voor. Er is sprake van enige functiemenging.  
De rooilijn van de bebouwing volgt de weg en heeft kleine verspringingen. Bij rijen is de rooilijn 
in samenhang. Bebouwing is bij voorkeur georiënteerd op de weg. Op achterterreinen komt 
soms grootschaligere bedrijfsbebouwing voor.  
De bebouwing is gevarieerd en heeft een individueel karakter, hoewel bij rijen herhaling 
voorkomt.  
De opbouw is eenvoudig en bestaat veelal uit één laag met afwisselende kappen. De 
nokrichting loopt evenwijdig aan of staat haaks op de weg of verkavelingsrichting. Gevels 
hebben in het algemeen een traditionele opbouw. Er komen veel verschillende op-, aan- en 
uitbouwen voor.  
De linten hebben een grote diversiteit aan architectuurstijlen en een zorgvuldige detaillering, 
sober tot rijk. Siermetselwerk, fijn gedetailleerde 
gootklossen, daklijsten en kozijnen komen voor. 
Oorspronkelijke gevels hebben veel accenten terwijl bij 
nieuwere panden de detaillering vaak sober is.  
Het materiaal- en kleurgebruik is divers en 
terughoudend. Gevels zijn veelal van baksteen, soms 
geverfd of gepleisterd in een lichte tint. Bij nieuwere 
panden komt ook houten betimmering voor. De kap is 
gedekt met keramische pannen. Kozijnen zijn 
gewoonlijk uitgevoerd in geschilderd houtwerk. De 
begane grondlaag van winkels en bedrijven is vaak 
voorzien van panelen, afwijkende kleuren en reclame. 
 
De relatief brede Rijksweg is een lint waar de schaal van de bebouwing gemiddeld 
grootschaliger is dan de overige linten. Aan het lint staan diverse bedrijven. Hier is in de loop 
der tijd relatief veel nieuwbouw gekomen met een meer sobere uitwerking. Deze doorgaande 
weg is onderdeel van de hoofdstructuur van Limmen en heeft veel gebruikers. Een bijzonder 
welstandsniveau is op zijn plaats.  
 
Het woongebied in de omgeving van de Hogeweg, tussen 
Rijksweg en Westerweg heeft een vergelijkbare 
bebouwing als de linten. Dit binnengebied is minder 
prominent aanwezig in de structuur van Limmen, 
waardoor het welstandsniveau luw is.  
 
De restgebieden tussen de linten hebben in hoofdzaak 
een agrarisch karakter en worden in tegenstelling tot de 
rest van het (reguliere) buitengebied als welstandsluw 
beschouwd. Dit in afwachting van nieuwe ontwikkelingen 
(Zandzoom).  
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De Woude 
 
De Woude is binnen de gemeente een geïsoleerd gelegen buurtschap aan de oostkant van 
het Alkmaardermeer met afwisselende bebouwing langs linten. Ten noorden van de kern ligt 
een jachthaven.  
De grootste waarde is de kleinschaligheid, de pittoreske uitstraling en de ligging aan het 
Alkmaardermeer en het buitengebied.  
 
De linten hebben voornamelijk smalle straten met overwegend gevarieerde, kleinschalige 
bebouwing uit diverse periodes in een gegroeide en compacte structuur met als basis het 
individuele pand met dorps karakter.  
Vrijstaande dorpsachtige woningen worden afgewisseld met boerderijen. Voortuinen komen 
veel voor. In het gebied is sprake van enige functiemenging.  
De rooilijn van de bebouwing volgt de weg en heeft kleine verspringingen. Bebouwing is bij 
voorkeur georiënteerd op de weg. Op achterterreinen komt soms bedrijfsbebouwing voor.  
De bebouwing is gevarieerd en heeft een individueel karakter, hoewel bij rijen herhaling 
voorkomt.  
 
De opbouw is eenvoudig tot gedifferentieerd en bestaat 
veelal uit één laag met afwisselende kappen. De nokrichting 
loopt evenwijdig aan of staat haaks op de weg of 
verkavelingsrichting. Gevels hebben in het algemeen een 
traditionele opbouw. Er komen veel verschillende op-, aan- 
en uitbouwen voor.  
De Woude heeft een grote diversiteit aan architectuurstijlen. 
De detaillering is zorgvuldig en varieert van sober tot rijk. 
Siermetselwerk, fijn gedetailleerde gootklossen, daklijsten 
en kozijnen komen voor. Oorspronkelijke gevels hebben veel 
accenten terwijl bij nieuwere panden de detaillering vaak 
sober is.  
 
Het materiaal- en kleurgebruik is divers en terughoudend. 
Gevels zijn veelal van baksteen of hout. De kap is gedekt 
met keramische pannen. Kozijnen zijn gewoonlijk 
uitgevoerd in geschilderd houtwerk. Bijgebouwen zijn veelal 
van geverfd of geteerd hout. 
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Buitengebied 
 
Het landschap rond de kernen bestaat enerzijds uit poldergebied en anderzijds uit duingebied 
met gevarieerde bebouwing. Het deel van de Noordzee en het Alkmaardermeer binnen de 
gemeente Castricum maakt voor welstand onderdeel uit van het landschap.  
De bebouwing in het polderlandschap staat in het algemeen langs de hoofdontsluitingswegen 
en ligt meestal iets terug op ruime kavels. Het traditionele polderbeeld wordt mede gevormd 
door vrijstaande bebouwing zoals boerderijen, woningen en bedrijfsgebouwen. 
Hoofdgebouwen zijn met de voorzijde gericht op de weg. Rooilijnen volgen de weg en 
verspringen. De bedrijfsgebouwen liggen meestal achter 
en soms naast de woongebouwen. Het erfdeel voor het 
bedrijfsgedeelte is vaak verhard.  
De woningen zijn individueel, afwisselend en hebben een 
eenvoudige tot gedifferentieerde opbouw bestaande uit 
een onderbouw van één tot twee lagen met kap. De 
oorspronkelijke bebouwing heeft veelal grote gebouwen 
en hoge kappen. Op-, aan- en uitbouwen komen veel voor 
en deze zijn in het algemeen ondergeschikt in het 
silhouet. Bijgebouwen staan veelal los van de 
hoofdgebouwen. Gevels van woningen zijn veelal representatief en met name bij oudere 
woningen verticaal geleed met staande ramen.  
De detaillering is zorgvuldig en gevarieerd, van eenvoudig tot rijk. Gevels van oudere woningen 
zijn voorzien van elementen als siermetselwerk, gevellijsten, windveren en dergelijke. De 
gevels van de woningen zijn van baksteen of vergelijkbaar steenachtig materiaal, daken zijn 
gedekt met pannen of riet.  
Bedrijfsgebouwen hebben een eenvoudige opbouw van één tot twee lagen met een flauw 
hellend zadeldak op plat dak. Ook de detaillering en het materiaalgebruik is relatief sober. 
 
Bebouwing in het duinlandschap is minder prominent aanwezig. Verspreid over het Noord-
Hollands Duinreservaat komen enkele vrijstaande gebouwen en recreatieve voorzieningen als 
campings en herbergen voor. Op het strand is de (deels seizoensgebonden) bebouwing 
geclusterd aan de duinrand rond de strandopgang. De 
gebouwen staan vrij op het maaiveld, waarbij het hoofd-
gebouw gericht is op de belangrijkste openbare ruimte. 
De entree is georiënteerd op de weg en veelal 
vormgegeven als accent.  
De bebouwing is ook hier individueel en afwisselend. De 
eenvoudige opbouw bestaat veelal uit één of twee 
bouwlagen. In de duinen komen kappen voor, op het 
strand zijn de daken meestal plat.  
De detaillering van vaste bebouwing is veelal ingetogen 
en onopvallend. Daarnaast zijn er gebouwen die in hun 
architectuur bijdragen aan het landschap. Grote vlakken bestaan uit materiaal met een 
structuur zoals baksteen of houten betimmering. Daken zijn voorzien van pannen, riet of 
sedum. Ook het kleurgebruik is ingetogen. 
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Hoofdstuk 4 Indeling in gebieden 
 
Alle aanvragen van vergunningsplichtige bouwactiviteiten gelegen in een welstandsgebied 
worden op welstandscriteria beoordeeld. Van dakkapel tot nieuwbouwwijk wordt bekeken of 
het past bij de uitstraling van de omliggende bebouwing, als ook op zichzelf. De 
gebiedsgerichte criteria zijn gebaseerd op het architectonisch vakmanschap en de ruimtelijke 
kwaliteit zoals die in de bestaande situatie worden aangetroffen. 
 
Niveaus 
Voor elk welstandsgebied is het gewenste welstandsniveau aangegeven. Het 
welstandsniveau sluit zoveel mogelijk aan op de aanwezige ruimtelijke kwaliteit en de 
gewenste ontwikkelingen. Tevens wordt meer vrijheid, vertrouwen en eigen 
verantwoordelijkheid aan de inwoners gegeven.  
De niveaus zien er als volgt uit:  

- gebieden waar vergunningaanvragen niet vooraf op welstand worden getoetst 
(welstandsvrij);  

- gebieden waar slechts beperkt op welstand wordt getoetst (luw welstandsgebied); 
- gebieden waar in redelijkheid op welstand wordt getoetst (regulier welstandsgebied) 
- en gebieden waar de kwaliteit gehandhaafd moet worden (bijzonder 

welstandsgebied). 
 
Welstandsvrije gebieden 
De gemeente heeft ook welstandsvrije gebieden aangewezen, waarin burgers zelf de 
verantwoordelijkheid kunnen nemen en zorgvuldig hun eigen belangen af te wegen tegen de 
belangen van omwonenden. In wijken met veel variatie in bouwstijl, in type woningen, 
verschillende uitbreidingen, oriëntatie van gebouwen op de openbare ruimte en dergelijke, 
hoeven aanvragen voor de activiteit bouwen niet meer getoetst te worden aan redelijke eisen 
van welstand. 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 plaats, grootte, 
bouwhoogte e.d..  
De keuze voor materiaal, vorm en kleur is in deze gebieden helemaal vrij. Om extreme 
buitensporigheden te voorkomen is een aantal excessen benoemd. In die gevallen kan daar 
handhavend tegen opgetreden worden. 

 
Welstandsluwe gebieden 
In een gebied met een luw welstandsbeleid heeft de welstandstoets tot doel dat vooraf 
getoetst wordt dat in ieder geval geen excessen ontstaan. Een groot gedeelte van het 
grondgebied van Castricum is aangewezen als welstandsluw gebied. De welstandtoets is 
hier ruimhartig zonder daarbij te letten op verfijning van het bouwwerk op zich. 
 

Gebieden met een reguliere welstandstoets 
Het polder- en duinlandschap van Castricum is een regulier welstandsgebied. Hier is voor 
een welstandstoetsing in alle redelijkheid gekozen waarbij rekening gehouden wordt met de 
uitgesproken kenmerken: 

- bijzondere natuurkwaliteiten (flora, fauna, biodiversiteit); 
- een veelal goed zichtbare landschapsgeschiedenis, cultuurhistorie en archeologie; 
- een vitale landbouw; 
- volop recreatieve mogelijkheden in een aantrekkelijke groene omgeving. 

 
Het beleid is gericht op het behoud van de openheid van het gebied en op plekken met een 
hoge belevingswaarde het uitdragen van het recreatieve karakter, waarbij rekening wordt 
gehouden met de uitstraling behorende bij de functie van het gebouw. 
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Gebieden met een bijzondere welstandstoets 
In de bijzondere gebieden is een extra inspanning ten behoeve van het behoud van de 
ruimtelijke kwaliteit gewenst. Dit zijn met name de oude linten waarlangs veel 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen staan. Voor gebieden met een bijzondere kwaliteit, 
zoals de Breedeweg in Castricum, Van Oldenbarneveldweg in Bakkum, Kerkweg in Limmen, 
Julianaweg in Akersloot of de bebouwing op De Woude, blijven scherpe regels voor de 
welstand gelden. 
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Hoofdstuk 5 Uitgangspunten welstandscriteria 
 

Kern Gebied Niveau Uitgangspunten en ambitieniveau 
Akersloot Oud dorp Akersloot Bijzonder Het gebied bestaat uit gevarieerde en veelal vooroorlogse bebouwing 

langs groene straten.  
De waarde is gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide 
structuur met overwegend kleinschalige bebouwing. 
Bouwwerken zijn door hun ligging, vorm en bouwperiode cultuurhisto-
risch waardevol.  
Criteria zijn gebaseerd voor het behouden van de ruimtelijke kwaliteit. 
 

Linten Akersloot en 
Woongebied 

Luw De linten en woongebied bestaan uit gevarieerde bebouwing langs 
groene straten en de dorpsranden. 
De waarde is gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide 
structuur met overwegend kleinschalige bebouwing, die deels goed 
zichtbaar zijn vanuit de wijde omgeving.  
Criteria zijn ruimhartig opgesteld en het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit is hier geen ambitie van het welstandsbeleid. 
 

Hotel Akersloot en 
oever 
Alkmaardermeer 

Luw De oever van het Alkmaardermeer heeft overwegend eenvoudige 
bebouwing en een groenblauw karakter. Hotel Akersloot is een grote 
onderscheidende bouwmassa aan de afslag van de A9. 
De waarde is gelegen in de heldere en eenvoudige opzet en bebou-
wing. 
Criteria zijn ruimhartig opgesteld en het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit is hier geen ambitie van het welstandsbeleid. 
 
 

Bakkum Oud dorp Bakkum, 
Van 
Oldenbarneveldweg 
en linten Heereweg 

Bijzonder Het gebied bestaat uit gevarieerde en veelal vooroorlogse bebouwing 
langs deels groene straten. 
De waarde is gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide 
structuur met overwegend kleinschalige bebouwing. 
Bouwwerken zijn door hun ligging, vorm en bouwperiode cultuurhisto-
risch waardevol. 
Criteria zijn gebaseerd voor het behouden van de ruimtelijke kwaliteit. 
 

Woongebied 
Bakkum 

Luw Het woongebied van Bakkum bestaat uit herhaalde korte rijen 
woningen van één tot twee lagen met een zadelkap langs groene 
straten. 
De waarde van het woongebied is gelegen in het rustige beeld van 
de straten met het groen van bomen en voortuinen. 
Criteria zijn ruimhartig opgesteld en het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit is hier geen ambitie van het welstandsbeleid. 
 

Duinenbosch Bijzonder Duinenbosch bestaat uit gevarieerde bebouwing langs groene straten.  
De waarde van dit terrein is vooral gelegen in het afwisselende beeld 
van de vrije structuur met afwisselende bebouwing. Criteria zijn 
gebaseerd voor het behouden van de ruimtelijke kwaliteit. 
 

Castricum Linten en Oud dorp 
Castricum 

Bijzonder De linten en het oud dorp bestaan uit gevarieerde en veelal 
vooroorlogse bebouwing langs groene straten. 

Bijzondere elementen zijn de relatief grootschalige en verspreid 

voorkomende bedrijven en wijkvoorzieningen.  
De waarde is gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide 
structuur met overwegend kleinschalige bebouwing. 
Bouwwerken zijn door hun ligging, vorm en bouwperiode cultuurhisto-
risch waardevol.  
Criteria zijn gebaseerd voor het behouden van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
 

Woongebied Luw Het woongebied bestaat uit herhaalde korte rijen woningen van één 
tot twee lagen met een zadelkap langs groene straten. 
De waarde van het woongebied is gelegen in het rustige beeld van 
de straten met het groen van bomen en voortuinen. 
Criteria zijn ruimhartig opgesteld en het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit is hier geen ambitie van het welstandsbeleid. 
 

Winkelgebied 
Geesterduin 

Luw Geesterduin is een voorzieningenzone rond het winkelcentrum en 
gemeentehuis met grote complexen in een stenige omgeving. 
De waarde is vooral gelegen in de heldere en eenvoudige opzet en 
bebouwing. De architectuur is terughoudend. 
Criteria zijn ruimhartig opgesteld en het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit is hier geen ambitie van het welstandsbeleid. 
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Limmen Oude linten Bijzonder De linten van Limmen bestaan uit gevarieerde en veelal vooroorlogse 
bebouwing langs groene straten. Uitzonderingen zijn de verspreid 
voorkomende clusters seriematige woningen, zoals aan de Kerkweg. 
De waarde is gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide 
structuur met overwegend kleinschalige bebouwing. 
Bouwwerken zijn door hun ligging, vorm en bouwperiode cultuurhisto-
risch waardevol.  
Criteria zijn gebaseerd voor het behouden van de ruimtelijke kwaliteit. 
 

Woongebied 
Limmen 

Luw Het woongebied in de omgeving van de Hogeweg en omgeving 
bestaat uit gevarieerde bebouwing langs groene straten. 
De waarde is gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide 
structuur met overwegend kleinschalige bebouwing. 
Criteria zijn ruimhartig opgesteld en het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit is hier geen ambitie van het welstandsbeleid. 
 

De Woude Oud dorp De 
Woude 

Bijzonder De Woude heeft gevarieerde en veelal vooroorlogse bebouwing 
langs groene straten. 
Bijzondere elementen zijn de verspreid voorkomende voorzieningen 
als de kerk en de gebouwen van de jachthaven. 
De waarde is gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide 
structuur met overwegend kleinschalige bebouwing. 
Bouwwerken zijn door hun ligging, vorm en bouwperiode cultuurhisto-
risch waardevol.  
Criteria zijn gebaseerd voor het behouden van de ruimtelijke kwaliteit. 
 

Buitengebied Polderlandschap Regulier Het polderlandschap is doorkruist met bebouwingslinten. De waarde 
is vooral gelegen in het traditionele polderbeeld van oorspronkelijke 
structuurelementen en de afwisselende lintbebouwing met flinke 
massa’s. De vele historische gebouwen als boerderijen zetten de 
toon. De dynamiek is gemiddeld en betreft voornamelijk kleine 
uitbreidingen. 
Criteria zijn hier in alle redelijkheid opgesteld om de openheid en de 
beleving van dit gebied te behouden. 
 

Duinlandschap Regulier Het duinlandschap is incidenteel bebouwd met veelal kleinschalige 

gebouwen. De waarde is vooral gelegen in het natuurlijke en 

recreatieve landschap.  
In het gebied komen enkele cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 
voor.  
Criteria zijn hier in alle redelijkheid opgesteld om de openheid en de 
beleving van dit gebied te behouden. 
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Hoofdstuk 6 Niveaukaarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rood  = bijzonder 
Groen  =  regulier 
Oranje  =  luw 
Blauw  =  welstandsvrij (geen toets) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akersloot            Bakkum 
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Castricum          Limmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Woude 
 
Bovenstaande kaarten zijn digitaal in te zien via de website van de gemeente Castricum. Op 
www.castricum.nl kunt u inzoomen op de exacte grenzen en zijn de welstandscriteria digitaal 
in te zien. U kunt ook de straatnamenregister raadplegen in de bijlage van de welstandsnota. 
 
 
 
 
 
 

http://www.castricum.nl/
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Gebouwen oriënteren op de 

belangrijkste openbare ruimte 

Uitbreidingen vormgeven als 

ondergeschikt element 

Materialen en kleuren zijn 

traditioneel of bescheiden 

Hoofdstuk 7 Gebiedscriteria 
 
Luwe welstandsgebieden 
 
Ligging  

- gebouwen oriënteren op de belangrijkste openbare  
ruimte 

- rooilijnen van de hoofdgebouwen volgen de weg en  
kunnen verspringen  

- bijgebouwen staan achter de voorgevelrooilijn  
 

Massa          

- gebouwen zijn in beginsel individueel en afwisselend  
- uitbreidingen vormgeven als toegevoegd ondergeschikt  

element (geen zichtbare aanbouwen aan aanbouwen)  
- appartementengebouwen en vrijstaande woningen  

kunnen afhankelijk van hun ligging afwijken van de  
gebruikelijke massa, opbouw en vorm  

- geen dichte gevels aan de straat 
 
Architectonische uitwerking  

- de architectonische uitwerking en detaillering zijn  
eenvoudig en in balans 

- gevelelementen in een logische verhouding plaatsen  
- wijzigingen en toevoegingen afstemmen op hoofdvolume 
- vrijstaande woningen hebben een individuele uitstraling  

 
Materiaal en kleur  

- materialen en kleuren zijn afgestemd op de bestaande  
bebouwing 

- gevels van het hoofdgebouw uitvoeren in baksteen,  
hellende daken dekken met pannen of riet 
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Rooilijnen van hoofdmassa's 

verspringen ten opzichte van elkaar 

Bedrijfsgebouwen liggen achter de 

voorgevelrooilijn 

Architectonische uitwerking is 

zorgvuldig, afwisselend en 

evenwichtig 

Materialen en kleuren zijn 

traditioneel en terughoudend 

Reguliere welstandsgebieden 

 
Ligging  

- de hoofdbebouwing staat aan de straatzijde 
- de rooilijnen van de hoofdmassa’s mogen ten opzichte  

van elkaar verspringen 

- de bebouwing situeren naar de weg met behoud van  
doorzichten naar het landschap 

- bedrijfsgebouwen liggen achter de voorgevelrooilijn 
 
Massa  

- de bouwmassa en gevelopbouw zijn in balans 
- gebouwen zijn individueel en afwisselend en hebben  

bij voorkeur een eenvoudige, eenduidige opbouw met  
een eenvoudige plattegrond  

- woningen hebben bij voorkeur een onderbouw van  
één laag met een duidelijke en nadrukkelijke kap  
(een zadeldak, piramidedak of mansardekap)  

- bedrijfsgebouwen hebben één laag met zadeldak  
- de nok is in beginsel evenwijdig aan of haaks op de  

verkavelingsrichting of weg 
- uitbreidingen zoals aanbouwen en dakkapellen  

vormgeven als toegevoegd ondergeschikt element  
of opnemen in de hoofdmassa  

- bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa  
en eenvoudig van vorm  

 
Architectonische uitwerking  

- de architectonische uitwerking en detaillering zijn  
nauwkeurig, afwisselend, evenwichtig en onopvallend  
of dragen bij aan het landschap  

- bedrijfsgebouwen eenvoudig detailleren  
- elementen in de gevel zoals deuren en ramen in een  

logische verhouding tot elkaar en de gevel als geheel  
plaatsen  

- kozijnen, dakgoten en dergelijke zorgvuldig detailleren  
- wijzigingen en toevoegingen afstemmen op 

hoofdvolume  
 
Materiaal en kleur  

- materialen en kleuren zijn bij voorkeur terughoudend  
en afgestemd op de omgeving 

- gevels van bebouwing in hoofdzaak uitvoeren in  
baksteen  

- hellende daken dekken met keramische pannen,  
sedum of riet  

- aanbouwen en bijgebouwen in materiaal en kleur  
afstemmen op de hoofdmassa 
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Gebouwen oriënteren op de 

belangrijkste openbare ruimte 

De individuele woning in een rij is 

onderdeel van het geheel 

Gevarieerde kleinschalige 

bebouwing 

Bijzondere welstandsgebieden 
 
Ligging  

- rooilijnen van de hoofdmassa’s volgen de weg en  
verspringen enigszins ten opzichte van elkaar, bij rijen  
is de rooilijn in samenhang  

- gebouwen situeren op de belangrijkste openbare  
ruimte en zo nodig meerdere voorgevels geven  

- bijgebouwen staan bij voorkeur uit het zicht en in  
ieder geval achter de voorgevelrooilijn  

 
Massa  

- de bouwmassa en gevelopbouw zijn evenwichtig, in  
balans met het dorpse karakter van het gebied en  
afgestemd op de oorspronkelijke bebouwings- 
kenmerken (hoofdvorm en nokrichting)  

- gebouwen zijn individueel en afwisselend en hebben 
een eenvoudige tot gedifferentieerde opbouw met  
een eenvoudige rechthoekige plattegrond  

- een woning binnen een rij is deel van het geheel  
- gebouwen hebben bij voorkeur een onderbouw van  

één laag met een kap  
- de entree ligt bij voorkeur aan de belangrijkste  

openbare ruimte  
- uitbreidingen vormgeven als toegevoegd ondergeschikt  

element of opnemen in de hoofdmassa  
- gebouwen met bijzondere functies mogen afhankelijk  

van hun positie in het gebied afwijken van gebruikelijke  
massa, opbouw en vorm  

 
Architectonische uitwerking 

- de architectonische uitwerking en detaillering zijn  
zorgvuldig, gevarieerd en evenwichtig en volgen het  
beeld van de dorpse bebouwing  

- begane grondlaag afstemmen op geleding, ritmiek en stijl van de hele gevel  
- elementen in de gevel zoals deuren en ramen in een  

logische verhouding tot elkaar en de gevel als geheel plaatsen 
- kozijnen, dakgoten, daklijsten, windveren en dergelijke zorgvuldig detailleren  
- ramen zijn bij voorkeur staand of (verticaal) onderverdeeld  
- wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op hoofdvolume  

 
Materiaal en kleur  

- materialen en kleuren zijn terughoudend en bij voorkeur traditioneel  
- gevels in hoofdzaak uitvoeren in baksteen of natuursteen met hier en daar stuc- en 

siermetselwerkaccenten 
- hellende daken dekken met (matte) keramische pannen en bij uitzondering met 

(natuurlijk) riet 
- houtwerk schilderen in traditionele kleuren 
- kleuren afstemmen op de omringende bebouwing 
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Hoofdstuk 8 Objecten zonder welstandstoets 
 
Veel voorkomende objecten die bijvoorbeeld vanwege hun geringe invloed op de kwaliteit 
van het beeld van de openbare ruimte geen toets vooraf nodig hebben. Om extreme 
buitensporigheden te voorkomen geldt ook hier de excessenregeling zoals deze geldt voor 
het gehele grondgebied van Castricum. 
 
Hieronder de opsomming van deze bouwwerken. 
 

- Aan-, uitbouwen, niet gelegen in een bijzonder welstandsgebied en voor zover zij in 
het bestemmingsplan passen. 

- Bijgebouwen en overkappingen, niet gelegen in een bijzonder welstandsgebied en 
voor zover zij in het bestemmingsplan passen. 

- Erkers, niet gelegen in een bijzonder welstandsgebied en voor zover zij in het 
bestemmingsplan passen. 

- Eén of meerdere dakkappellen mits de hoogte niet meer is dan 1,75 meter en 
tenminste 1 meter van elkaar worden geplaatst. Dakkapellen aan de voorkant in een 
bijzonder welstandsgebied maximaal 70% van de gevelbreedte. Voorts dienen de 
dakkapellen tenminste 0,50 meter uit de dakrand en nok geplaatst te worden. Voor 
de afstand tussen dakvoet en onderzijde dakkapel dient tenminste 1 meter te worden 
aangehouden. Dakkapellen boven elkaar alleen in het achterdakvlak en in een 
welstandsluw gebied. Dakkapellen boven elkaar dienen plat te worden afgedekt en in 
lijn te worden geplaatst. 

- Dakopbouwen, mits tenminste 1 meter achter de oorspronkelijke gevel geplaatst 
waardoor een deel van het oorspronkelijke dakvlak behouden blijft. De dakopbouw 
moet voorzien worden van een dak in de vorm van het oorspronkelijke dak met 
gelijke dakhellingen. De goothoogte van de dakopbouw mag maximaal 2,20 meter 
boven de vloer zijn gelegen. 

- Dakopbouw op een bijgebouw, uitgevoerd met een hellende kap. 
- Een gevelwijziging zoals het vervangen van kozijnen en het na-isoleren van de gevel. 
- Artistieke kunstvoorwerpen zoals beelden. 
- Aanlegsteigers en vlonders niet hoger dan 1 meter boven het waterpeil. 
- Polderbruggen niet hoger dan 1,50 meter boven het aansluitend terrein. 
- Kassen op een volkstuinencomplex mits deze voldoen aan het bestemmingsplan. 
- Een privacyscherm, vloerafscheiding of hekwerk van een legaal balkon of dakterras. 
- Een erfafscheiding niet hoger dan 2 meter, niet in het voorerfgebied en uitgevoerd in 

gebruikelijke materialen en terughoudende kleuren. 
- Constructies in de tuin ter ondersteuning of geleiding van beplanting met een hoogte 

van maximaal 2 meter. 
- Vlaggenmasten met een hoogte van maximaal 6,5 meter en van gebruikelijk 

materiaal en in een terughoudende kleur. 
- Terrasschermen met een hoogte van maximaal 1,80 meter en boven de 1 meter 

transparant uitgevoerd. 
- Rolhekken, rolluiken en luiken gemaakt in een terughoudende kleur. 
- Een installatie (airco’s, antennes, condensors, warmte- en energie, enz.) mits 

geplaatst achter de voorgevellijn. 
- (licht)Reclame-uitingen op een bestaand bouwwerk en niet groter dan 1,2 m2. 

Maximaal twee reclame-uitingen en geen reclame voor diensten of producten die niet 
bij het bestaande bouwwerk plaatsvinden of worden verkocht. 

 
Het kan voorkomen dat een object niet voldoet aan de genoemde criteria maar dat deze al 
wel eerder is vergund met een positief welstandsadvies in de directe omgeving of zelfde 
woonblok. Dan moet het aangevraagde object (dakkapel, dakopbouw, aanbouw, bijgebouw 
etc.) qua vormgeving en uitstraling in overeenstemming zijn met het object die eerder 
vergund is. Dan kan het object zonder welstandstoets worden vergund. 
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Hoofdstuk 9 Excessenregeling 
 
Voor het uiterlijk en de plaatsing van een bestaand bouwwerk of een ingreep aan een 
bestaand bouwwerk, vergund of vergunningsvrij gerealiseerd, gelden minimale 
kwaliteitseisen. Wanneer geconstateerd wordt dat een bestaand bouwwerk of ingreep 
daaraan in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand, d.w.z. een ernstige 
aantasting van de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de omgeving is, zal het 
college repressief kunnen optreden. De eigenaar of gebruiker van het bouwwerk zal worden 
aangeschreven om de ernstige aantasting ongedaan te maken. 
 
Een bestaand bouwwerk of een ingreep daaraan – vergund of vergunningsvrij gerealiseerd – 
is in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand, wanneer sprake is van een 
exces of een buitensporigheid in het uiterlijk en/of de plaatsing daarvan. In het algemeen zal 
dit voor deskundigen én niet-deskundigen duidelijk zijn.  
 
Van een exces is in ieder geval sprake bij een grove inbreuk op wat in de omgeving 
gebruikelijk is. Meer in het specifiek bij: 

- een ernstige aantasting van de architectonische karakteristieken van een bouwwerk 
en/of zijn omgeving; 

- gebruik van kwalitatief zeer laag- of hoogwaardige materialen, op zichzelf of ten 
opzichte van een bouwwerk en/of zijn omgeving; 

- gebruik van felle of sterk contrasterende kleuren die een bouwwerk en/of zijn 
omgeving in ernstige mate aantasten; 

- ernstige verwaarlozing of beschadiging. 
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Hoofdstuk 10 Grote (her)ontwikkelingen Castricum 
 
Voor grote (her) ontwikkelingen wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat als basis dient 
voor de begeleiding van de planvorming op plaatsing en verschijningsvorm.  
 
Een beeldkwaliteitsplan is geen weigeringsgrond voor een aanvraag omgevingsvergunning. 
Dit houdt in dat een beeldkwaliteitsplan afspraken zijn en geen regels. Het is daarom 
gebruikelijk om een aparte paragraaf met welstandscriteria op te nemen in een 
beeldkwaliteitsplan. 
 
Bij het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan kan de raad beslissen om de aparte paragraaf 
op te nemen als bijlage in de welstandsnota. Deze nieuwe, door de raad vastgestelde, 
welstandscriteria worden opgenomen als bijlage in de welstandsnota zodat de criteria 
rechtsgeldig zijn. 
 
Alle aanvragen die betrekking hebben op de nieuwe (her)ontwikkeling worden dan getoetst 
aan de bijhorende welstandscriteria. Na realisatie van het project wordt het gebied automatisch 
weer een luw, regulier of bijzonder welstandsgebied.  
 
Gebiedscriteria Van Oldenbarneveldweg e.o. 
 
Gezien de hoge cultuurhistorische waarde van een groot deel van de bebouwing in dit gebied 
geldt hier een bijzonder welstandsbeleid en is er een bijlage opgenomen met aanvullende 
criteria voor dit gebied. Een aanvraag die in dit gebied valt kan dus worden getoetst aan deze 
aanvullende criteria. 
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Hoofdstuk 11 Hardheidsclausule 
 
Toepassing van deze nota kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot niet voorziene 
ongewenste effecten. Verschillende besturen kunnen een omgevingsvergunning afgeven, 
zoals het rijk, de provincie, waterschap of gemeente. Deze worden volgens de Wabo het 
bevoegd gezag genoemd.  
Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het welstandsoordeel dat tot stand komt aan 
de hand van de in de welstandsnota opgenomen welstandscriteria. Zij vergewissen zich er 
van dat het welstandsadvies waarop zij hun welstandsoordeel baseren, naar inhoud en wijze 
van totstandkoming deugdelijk is. 
 
Afwijken op inhoudelijke grond 
1. Het bevoegd gezag kan op inhoudelijke grond afwijken van het welstandsadvies indien 

zij tot het oordeel komen dat de welstandscommissie de van toepassing zijnde criteria 
niet juist heeft geïnterpreteerd, of de commissie naar hun oordeel niet de juiste criteria 
heeft toegepast.  

2. Indien het bevoegd gezag op inhoudelijke grond tot een ander oordeel komen dan de 
welstandscommissie, dan kunnen zij voordat het besluit op de vergunningaanvraag 
wordt genomen maar binnen de daarvoor geldige afhandelingstermijn, een second 
opinion vragen aan de speciaal daarvoor bestaande welstandscommissie van WZNH. 

3. Indien het bevoegd gezag op inhoudelijke grond afwijken van het welstandsadvies 
wordt dit in de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 
bouwen gemotiveerd. De welstandscommissie wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

 
Afwijken van de welstandscriteria 
4. Het bevoegd gezag kan, op basis van artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht, 

als ook op advies van de welstandscommissie afwijken van de in de gemeentelijke 
welstandsnota opgenomen gebiedsgerichte of objectgerichte welstandscriteria. Dit kan 
gebeuren bij plannen die niet voldoen aan deze welstandscriteria maar wél aan 
redelijke eisen van welstand, dit te beoordelen aan de hand van de algemene 
welstandscriteria. 

5. Deze afwijking wordt in de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen gemotiveerd. 

 
Afwijken om dwingende redenen 
6. Het bevoegd gezag kan, op basis van artikel 2.10, lid 1d van de Wabo, de 

omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen ondanks strijdigheid van dat plan met 
redelijke eisen van welstand, indien zij van oordeel zijn dat daarvoor andere redenen 
zijn, bijvoorbeeld van economische of maatschappelijke aard.  

7. Deze afwijking wordt in de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen gemotiveerd. De welstandscommissie wordt hiervan op de hoogte 
gesteld. 
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Bijlage 1 Algemene criteria 

 
De algemene welstandscriteria richten zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van 
het architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes. 
Deze criteria liggen (haast onzichtbaar) ten grondslag aan elke planbeoordeling, omdat ze 
het uitgangspunt vormen voor de uitwerking van de gebiedsgerichte welstandscriteria. In 
praktijk zullen die uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling. 
 
Toepassing  
In bijzondere situaties als de gebiedsgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn, kan het 
nodig zijn expliciet terug te grijpen op de algemene welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn als een bouwplan is aangepast aan de gebiedsgerichte welstandscriteria, maar het 
bouwwerk zelf zo onder de maat blijft dat het zijn omgeving negatief zal beïnvloeden. 
Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige omgeving maar door 
bijzondere schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand voldoet, kan worden 
teruggegrepen op de algemene welstandscriteria. De welstandscommissie kan 
burgemeester en wethouders in zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren af te wijken 
van de gebiedsgerichte welstandscriteria. In de praktijk betekent dit dat het betreffende plan 
alleen op grond van de algemene welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de bijzondere 
schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend kan worden aangetoond. Het niveau 
van ‘redelijke eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, het is immers redelijk dat er 
hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap 
naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt. 
 
Relatie tussen vorm, gebruik en constructie  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat de 
verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de 
vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft.  

 
Een bouwwerk wordt voornamelijk gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het 
welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm van het 
bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die 
materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie te maken. Gebruik en 
constructie staan aan de wieg van iedere vorm.  
Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik of de 
constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de vorm tijdens het 
ontwerpproces gaan domineren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm 
een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong.  
Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse 
optelsom van gebruik en constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun invloed 
kunnen hebben zoals de omgeving en de maatschappelijke betekenis van de vorm in de 
sociaal-culturele situatie. Maar als de vorm in tegenspraak is met het gebruik en de 
constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en aan eenvoud. 
 
Relatie tussen bouwwerk en omgeving  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een 
positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij 
worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving 
groter is.  

 
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen van een 
deel van de algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en volumes vormen zowel de 
externe begrenzing van de gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte die zij 
gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in een openbare situatie, het 
bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen functioneren alleen maar ook in de 
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betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke omgeving. Ook van een 
gebouw dat contrasteert met zijn omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig is 
ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve 
bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan.  
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de gebiedsgerichte 
welstandscriteria duidelijkheid verschaffen. 
 
Betekenissen van vormen in sociaal-culturele situatie  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat verwijzingen 
en overeenkomsten zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, zodat er voorstellingen en vormen 
ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke werkelijkheid.  

 
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn eigen letters 
heeft om zinnen en woorden te maken. Die regels zijn geen wetten en moeten ter discussie 
kunnen staan. Maar als ze worden verpest of ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst 
verwarrend of saai. Precies zo wordt een bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de 
architectonische vormgeving niet bewust worden gehanteerd.  
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een zelfstandige 
betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, bepaalde overeenkomsten op.  
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en overeenkomsten naar wat 
eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht. De kracht 
of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die verwijzingen en 
overeenkomsten worden verwerkt en opgevat binnen het kader van de actuele culturele 
ontwikkelingen, zodat voorstellingen en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande 
maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van verwijzingen en overeenkomsten betekent 
onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat passend is naar zijn tijd doordat het op grond 
van zijn uiterlijk in de tijd worden geplaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij 
restauraties is sprake van herstel van elementen uit het verleden, maar bij nieuw- of verbouw 
in bestaande (monumentale) omgeving betekent dit dat duidelijk moet zijn wat authentiek is 
en wat nieuw is toegevoegd. Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde tijds-
periode, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen en detailleringen uit het 
verleden. Samenwerkende betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrij-
pen’ als beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als 
vertegenwoordiger van een stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen 
zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de geschiedenis van de toekomst. 
 
Evenwicht tussen helderheid en ingewikkeldheid  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat er structuur 
is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.  

 
Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is dat er 
structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt houvast voor de 
waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, 
ritme, herkenbare verdeling en materialen maken het voor de gemiddelde waarnemer mogelijk 
de grote hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde omgeving geeft, te herleiden tot een 
bevattelijk beeld.  
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet 
de waarnemer blijven prikkelen en fascineren en zijn geheimen niet direct prijsgeven. Er mag 
best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Van 
oudsher worden daarom helderheid en ingewikkeldheid als aanvullende begrippen 
ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken.  
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Schaal en maatverhoudingen  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een 
samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes 
en vlakverdelingen.  

 
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of betekenis van de betreffende 
bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen grenzen ontworpen zijn 
maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien alsof ze bestaan uit een 
verzameling losstaande kleine bouwwerken. De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn 
van groot belang voor de belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest 
ongrijpbare onderdelen bij het beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of 
onbewust de maatverhoudingen van een bouwwerk, maar wáárom de maatverhoudingen van 
een bepaalde ruimte aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die van een andere, 
valt nauwelijks vast te stellen.  
Duidelijk is dat de kracht van een samenstelling groter is naarmate de maatverhoudingen een 
sterkere samenhang en rangorde vertonen. Mits bewust toegepast kunnen ook spanning en 
contrast daarin hun werking hebben.  
De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie van het 
gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk element in de totale compositie. Als 
toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector) te 
dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het beeld 
niet alleen van het object zelf maar ook van de omgeving waarin dat is geplaatst. 
 
Materiaal, samenstelling, kleur en licht  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat materiaal, 
samenstelling, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke 
samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken.  

 
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn 
visuele en tastbare kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze van materialen en 
kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en ambachtelijke 
kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze moeilijker en het risico van een 
onsamenhangend beeld groot. Als materialen en kleuren teveel los staan van het ontwerp en 
daarin geen ondersteunende functie hebben maar slechts worden gekozen op grond 
decoratieve werking, wordt de betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk doen aan de 
zeggingskracht van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van 
materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan de architectonische vormgeving of 
wanneer het gebruik van materialen en kleuren een juiste interpretatie van de aard en 
ontstaansperiode van het bouwwerk in de weg staat. 
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Grote villa's langs de Van 

Oldenbarneveldweg 
 

Vrijstaande woningen met mansardekap 

langs de Van Duurenlaan 
 

Houten woningen aan de Dr. 

Ramaerlaan 

Bijlage 2 Van Oldenbarneveldweg en omgeving 
 
Gebiedsbeschrijving 
 
De bebouwing bij het psychiatrische ziekenhuis Duin en Bosch is onder te verdelen in twee 
categorieën: de utilitaire bebouwing en de personeelswoningen. De utilitaire bebouwing ligt in 
het bosrijke duingebied en is opgezet volgens een zogenaamd paviljoenstelsel zoals dat begin 
twintigste eeuw veel voorkwam bij psychiatrische  
inrichtingen in Duitsland en Zwitserland. Dit uit zich in  
alzijdige bebouwing en complexen die los in de (groene)  
ruimte lijken te staan. Buiten deze oorspronkelijke  
bebouwing zijn door de loop der jaren de nodige paviljoens 
bijgebouwd. Deze dragen allen de karakteristiek van  
de eigen bouwperiode.  
 
De oorspronkelijke paviljoens variëren in hoogte tussen  
één en drie bouwlagen, meestal voorzien van een zadeldak.  
Deze panden zijn opgetrokken in baksteen, waarvan  
meestal het bovenste deel is gepleisterd of uitgevoerd  
in vakwerk. Tevens zijn ze rijk gedecoreerd met fraaie  
rollagen, gootlijsten en nokdecoraties.  
 
De (voormalige) personeelswoningen liggen direct naast  
het ziekenhuisterrein, aan de westzijde van de  
Bakkummerstraat en de Van Oldenbarneveldweg. Deze  
vooroorlogse bebouwing is van origine bedoeld voor het  
personeel van ziekenhuis Duin en Bosch. Er is sprake  
van verschillende typen woningen; grote vrijstaande villa's  
met samengesteld zadeldak langs de Van Oldenbarneveldweg; vrijstaande woningen met  
een mansardekap rond de Van Duurenlaan en de Dr. Jacobilaan en houten woningen met 
zadeldak aan de Dr. Ramaerlaan. 
 
Kenmerkend voor de gemetselde villa’s en vrijstaande woningen zijn de veelal wit gestuukte 
bovenbouwen, de forse dakoverstekken, de halve luiken voor de ramen en de rollagen boven 
de gevelopeningen, die ook zijn terug te vinden in de bebouwing op het terrein van  
het ziekenhuis. De twee aan twee geschakelde houten  
woningen aan de Dr. Ramaerlaan bestaan uit één  
bouwlaag met een tweede verdieping in de kap.  
 
De houten woningen aan de Dr. Ramaerlaan zijn in 1918  
gebouwd ten behoeve van de psychiatrische inrichting  
Duin en Bosch. Het betreft een groep van negen twee aan  
twee gekoppelde (symmetrische) houten woningen in de stijl  
van het Traditionalisme. De gerabatte dubbelwoningen zijn  
opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een met  
rode verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met in het midden van de nok een 
gemetselde schoorsteen. In de kap is een centrale dakkapel onder plat dak geplaatst met per 
woning dubbele zesruits draairamen met middenstijl. Tegen de kopse zijgevels bevindt zich 
aan de achterzijde een kleine vierkante portaaluitbouw, onder een (ten opzichte van het 
hoofddakvlak) verlaagd zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen. In deze uitbouw 
bevindt zich een vierruits paneeldeur. De symmetrische voorgevel heeft per woning een 
vierruits paneeldeur op de hoek en daarnaast drie gekoppelde kozijnen met schuiframen. De 
kopse gevels hebben in de top een beschot van verticale delen, waarin zich drie zesruits 
draairamen bevinden. De achtergevels hebben per woning twee kleine houten vensters. 
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Gevelopbouw gelijk aan bebouwing op 

ziekenhuisterrein 

Bijzondere woonbebouwing aan de dr. 

Ramaerlaan kwetsbaar voor aantasting 
 

Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
 
Veel van de bebouwing in dit gebied is opgenomen op de  
Rijksmonumentenlijst. Het voor de psychiatrische  
inrichtingen zo kenmerkende paviljoenstelsel is hier  
redelijk gaaf gebleven, waardoor het terrein een grote  
cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige  
waarde heeft. De oorspronkelijke bebouwing heeft  
weliswaar in enkele gevallen de functie verloren, maar  
de verschijningsvorm is bewaard gebleven.  
 
De vooroorlogse woonbebouwing voor het personeel is  
zeer duidelijk gerelateerd aan het ziekenhuis. De sterke  
samenhang wat betreft architectuur en structuur geven  
dit buurtje een zeer bijzonder karakter. De voormalige  
personeelswoningen aan de Dr. Ramaerlaan zijn van  
algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel  
van het ziekenhuiscomplex.  
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Panden opgetrokken uit baksteen, 

bovenste deel vaak gepleisterd 

Gebiedscriteria Van Oldenbarneveldweg e.o. 
 
Gezien de hoge cultuurhistorische waarde van een groot deel van de bebouwing in dit gebied 
geldt hier een bijzonder welstandsbeleid. 
 
Ligging 

- Er dient te worden aangesloten op het ritme, de oriëntatie en de ontsluiting van de 
bestaande bebouwing in de omgeving, bij nieuwbouw dient de hoofdbebouwing in 
overeenstemming te zijn op de naburige verkaveling  

 
Massa 

- Het oorspronkelijk hoofdgebouw dient altijd duidelijk herkenbaar te blijven 
- Bouwhoogte en kapvorm dienen te worden afgestemd op de belendende bebouwing 
- Oorspronkelijke gevelindelingen behouden en de originele gevelgeledingen niet 

doorbreken 
- In het algemeen zijn een (samengesteld) zadeldak, schilddak of mansardekap het 

meest wenselijk 
- Bij de woningen aan de Dr. Ramaerlaan moet oorspronkelijke hoofdsilhouet behouden 

worden, een verbouwing of renovatie mag het silhouet niet aantasten 
 
Architectonische uitwerking 

- Bij nieuwbouw is afstemming met de gevelopbouw  
van de belendende bebouwing wenselijk 

- Bij verbouw of renovatie dient de  
oorspronkelijke gevelopbouw te worden  
gerespecteerd 

- Bijzondere aandacht voor de entree en eventuele  
symmetrie van het pand is wenselijk 

- Visuele toegankelijkheid door transparante 
vormgeving is wenselijk, dichte gevels (muren)  
op voetgangersniveau moeten daarom voorkomen worden 

- De originele houten gerabatte gevels, daklijsten en symmetrische gevelindeling van de 
woningen aan de Dr. Ramaerlaan moet behouden worden 

- De originele raamindeling van de woningen aan de Dr. Ramaerlaan behouden (zesruits 
ramen in dakkapel en kopgevel, vierruits ramen in deuren, schuiframen in voorgevel) 

 
Materiaal en kleur  

- Bij voorkeur baksteen in aardkleuren en géén kunststoftoepassingen, kozijnen in 
verschillende tinten wit geschilderd, dakbedekking bij voorkeur van dakpannen 

- Geen toepassing van kleuren die sterk contrasteren met de omliggende bebouwing 
- Bij utilitaire bebouwing dient ingetogen en eenvoudig met kleur- en materiaalgebruik te 

worden omgegaan 
- Gevels van de woningen aan de Dr. Ramaerlaan in lichte kleuren, kozijnkleur bij 

voorkeur wit.  
- Ramen, deuren en daklijsten van de woningen aan de Dr. Ramaerlaan in donkere 

aardkleuren (bijv. groen of roodbruin), sterk contrasterend kleurgebruik voorkomen. 
 
Aanvullend criterium voor kleine bouwwerken 

- Indien er reeds erkers, dakkapellen, luifels of overige aanbouwen of bouwwerken op 
de hoofdbebouwing of belendende identieke bebouwing aanwezig zijn dient een 
nieuwe toevoeging in dezelfde stijl en maatvoering te worden vormgegeven 
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Karakteristieke ijzeren hekwerken 

Erfafscheidingen aan de Van Oldenbarneveldweg en in de omgeving 
 
Omschrijving en uitgangspunten 
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een buurerf of van 
de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet in de eerste plaats door beide kanten 
worden gewaardeerd. Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de 
ruimtelijke kwaliteit. 
 
Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van  
de Van Oldenbarneveldweg en omgeving. De donkere  
karakteristieke ijzeren hekwerk in de voortuinen  
vormen een gebiedseigen kenmerk. 
 
Vaak kan een erfafscheiding geplaatst worden  
zonder vergunning. Het plaatsen van een erf- of  
perceelafscheiding is niet in strijd met redelijke eisen  
van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan. 
 
Aanvullend criterium voor erf- of perceelafscheidingen 
 
Algemeen 
De erf- of perceelafscheiding voldoet aan de aanvullende criteria voor kleine bouwwerken in 
het gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied waar de erf- perceelafscheiding 
geplaatst gaat worden. 
 
Maatvoering 

- Hoogte maximaal 1.00 m als erfafscheiding wordt geplaatst voor de voorgevellijn 
- Hoogte maximaal 2.00 m als erfafscheiding wordt geplaatst achter de voorgevellijn 

 
Vormgeving 

- Vormgeving afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel, tenzij deze niet 
voldoet aan de hier genoemde criteria voor erf- en perceelafscheidingen 

- Geleding houten erfafscheiding afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel of 
reeds bestaande erfafscheiding in de omgeving 

 
Materiaal en kleur 

- Kleur en materiaal aansluitend op erfafscheiding van naburig perceel, tenzij deze niet 
voldoet aan de hier genoemde criteria voor erf- en perceelafscheidingen 

- Volledig te begroeien gazen hekwerken of ander natuurlijk materiaal zijn wenselijk 
- Geen felle contrasterende kleuren 
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Bijlage 3 Plan Duynkant 
 
Gebiedsbeschrijving 
 
Functie 
Dit plandeel, gelegen tussen dorp en duin, direct bij het station, leent zich bij uitstek voor 
publieksfuncties (lokaal en boven-lokaal) in de sfeer van recreatieve, sociaal/culturele, 
educatieve en op de locatie afgestemde commerciële voorzieningen. Indien woningbouw 
wordt toegepast is het gewenst deze qua doelgroep, woonvorm en verschijningsvorm af te 
stemmen op de specifieke kwaliteitskenmerken van deze locatie. 
Diversiteit van functie en bebouwing krijgt gestalte door een contrasterende uitwerking van 
de twee bouwlocaties: 
- Gebied 2A: een gebied tegenover het station met een meer compacte als een “object” 

vormgegeven bebouwing. Voor deze locatie komen alle eerder genoemde functies 
(inclusief wonen) in aanmerking.  

- Gebied 2B: een kleinschalig, ”los” verkaveld gebiedje langs de Kramersweg tot de 
parkeerplaats bij de begraafplaats waarin vier van de thans aanwezige vrijstaande 
woningen worden geïntegreerd (2B1 2 woningen; 2B2 2 woningen). Voor het 
nieuwbouwprogramma wordt van vrijstaande of tweekap woningen uitgegaan, waarbij het 
aantal woningen (inclusief bestaande woningen) max. 6 bouwvolumes in gebied 2B1 en 
max. 4 bouwvolumes in gebied 2B2 mag bedragen. 

 
Structuur 
Het hele deelgebied 2 wordt ontsloten via de Puikman, de Kramersweg en een aan te leggen 
toegangsweg tussen gebied 2A en 2B1 in. Het gebied is bovendien bereikbaar via het P+R-
terrein. 

 
Ligging deelgebieden 
 
Gebiedscriteria (Duynkant, gebied 2a) 
 
Ligging:  
Een ensemble van gebouwen als een stevig stukje dorp aan het stationsplein. 
Voor alle genoemde functies (wonen en niet-wonen) in gebied 2A zijn de 
beeldkwaliteitrichtlijnen gelijkluidend: 

- De ruimtelijke opzet en beeldkwaliteit van de bebouwing op deze in het oog 
springende locatie dient recht te doen aan het representatieve en publieke karakter 
van het gebied.  

- Bij alle opties verdient een combinatie van wonen en niet-woonfuncties de voorkeur. 
- Hierbij zijn de volgende programmatische opties mogelijk:  
- De bebouwing of groep van gebouwen wordt geplaatst in een heldere vorm of 

compositie in het opgetilde glooiende maaiveld. 
- De bebouwing wordt - ongeacht het bouwprogramma - gekenmerkt door een unieke, 

karakteristieke beeldkwaliteit. 
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- De ruimte rond of tussen de bebouwing dient zoveel mogelijk open te zijn en zich 
continu rond het/de gebouw(en) te begeven. 

- Langs de Puikman en op de grens met gebied 2B dient rekening te worden gehouden 
met de aanleg van een watergang en openbaar talud. 

 
Massa 

- De geheel binnen het bouwvlak gesitueerde hoofdgebouw en bijgebouwen dienen 
geïntegreerd te worden tot een robuuste bouwmassa 

- de woning wordt voorzien van een zadeldak met helling tussen 15 en 20 graden; de 
nokrichting is evenwijdig aan het binnenplein 

- De ontworpen referentiewoningen vormen het uitgangspunt bij de beoordeling van de 
beeldkwaliteit 

- De afmetingen van de referentiewoningen ten opzichte van het maximaal te benutten 
bouwvolume heeft overmaat en biedt kansen voor diversiteit. ( zie schetsen voor 
verbeelding) 

 
Architectonische uitwerking 

- De woning wordt voorzien van een plint met een hoogte van tenminste peil vloer 1e 

verdieping ; materiaal en kleur van de plint en eventuele keerwanden: genuanceerd 

geel/bruin metselwerk(overeenkomstig appartementen) 

- De woning wordt op de 2e verdieping voorzien van een op het uitzicht naar de 

duinkant georiënteerd ( al dan niet overdekt ) terras, wintertuin ,buitenkamer , 

"uitzichtkamer" of woonruimte zoals slaapkamer 

 
Materiaal en kleur  

- (gevels uitvoeren in baksteen, hellende daken in (matte)keramische pannen, houtwerk 
schilderen in traditionele/terughoudende kleuren, kleuren afstemmen op de 
omringende bebouwing enz.) 

- De kap wordt afgedekt met een vlakke keramische pan (kleur antraciet of terra cotta) 
en/of zonnepanelen 

- De gevelvlakken worden uitgevoerd in: 
o Hoofdzakelijk hout met facultatief toe te voegen pleisterwerk of 
o Hoofdzakelijk pleisterwerk met facultatief toe te voegen hout 
o Kleurenpalet hout en kleurenpalet pleisterwerk dienen contrasterend te zijn 
o Toegevoegde bouwkundig/architectonische elementen: natuursteen of 

gebakken metselsteen (overeenkomstig de plint) 
- Voorafgaande aan de ontwikkeling van de bouwplannen dient een catalogus dan wel 

een monsterbord van toe te passen materialen voor het gehele plan Duynkant 2a te 
worden voorgelegd. 

 
Aanvullend criterium voor erf- of perceelafscheidingen 
 
Algemeen 
In geval van meerdere bebouwingsobjecten dient transparantie tussen de gebouwen te 
worden bereikt door het inrichten van een open landschap met duinvegetatie; dit type 
landschap wordt doorgezet over openbaar gebied en particuliere eigendommen (Vereniging 
van eigenaren). Ter waarborging van de privacy worden eenvoudige, in het landschap 
opgaande erfscheidingen geplaatst, bijvoorbeeld kastanjehouten hekken. 

 
Vormgeving 
- eenvoudige, in het landschap opgaande erfscheidingen geplaatst, bijvoorbeeld 

kastanjehouten hekken. 
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Referentie twee onder een kap woning deelgebied 2A 

 

 

 

 

 

 

 

Referentie vrijstaande woning deelgebied 2A 

 

 

 

 

 

 

 

Referentie appartementencomplex met bedrijfsruimte 
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REFERENTIE 1 : bestemmingsplan, max. toegestaan bouwvolume 
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REFERENTIE 2 : bestemmingsplan, referentiewoning (vrijstaand) 
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REFERENTIE 3.1, 3.2 : Mogelijkheden situering en positie dakterras 
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REFERENTIE 3.3: Aanpasbaarheid dakterras 
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REFERENTIE 4.1: Mogelijkheden verkleining referentiewoning 
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REFERENTIE 4.2: Mogelijkheden vergroting referentiewoning 

 

  



 

41 Welstandsnota 2013                                                                                         | Gemeente Castricum 

 

REFERENTIE 4.3-4.5: Mogelijkheden uitbreiding onder/bovengronds 
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Impressie mogelijke woningen deelgebied 2A 
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Gebiedscriteria (Duynkant, Gebied 2B1) 
 
Ligging 

- Informele ontwikkeling van dorps wonen in een compact verkavelde cluster. 
- de in gebied 2 B1 beoogde “losse” groepering van de woningen sluit aan op een 

verkaveling van het gebied in niet-rechthoekige percelen; de in gebied 2B2 nog te 
bouwen woningen worden evenwijdig aan de bestaande woningen aan de Puikman 
gesitueerd; 

- elke woning wordt evenwijdig aan een zijdelingse perceelsgrens gesitueerd; 
- langs de Puikman, de Kramersweg en op de grens met gebied 2A dient rekening te 

worden gehouden met de aanleg van een watergang en openbaar talud. 
 
Massa 

- hoofdgebouw en bijgebouwen worden zoveel mogelijk architectonisch geïntegreerd tot 
één robuuste bouwmassa; 
 

Architectonische uitwerking 
- de woningen dienen te worden voorzien van een rietgedekte en voor dit materiaal 

karakteristiek vormgegeven kap; 
 

Materiaal en kleur  
- Donkerrode gevelsteen, rietgedekte kap (materiaaleigen vormgeving en detaillering). 

 
 
Aanvullend criterium voor erf- of perceelafscheidingen enz. 

 
Vormgeving 

- aan dorpszijde, mooie, robuuste tuinafscheiding (metselwerk + groen), verwant aan 
woning-architectuur; 

- voorzijde overige: gevarieerd en in relatie met oeverbeplanting; 
- zijdelingse en achter perceelgrenzen: een als onderdeel van het bouwrijp maken aan 

te leggen aarden wal (1,20 m hoog, 2 x1,80 m breed), ter vermijding van niet met het 
landschapsbeeld harmoniërende erfscheidingen en als aanzet tot het door bewoners 
te voltooien duinlandschap. 

 
Impressie mogelijke woningen deelgebied 2B1 
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Bijlage 4 De Woude 36a, bouw twee woningen  
 
Gebiedsbeschrijving 
Aan de weg de Woude in het natuurgebied in de Westwouderpolder bevindt zich een 
agrarisch bouwperceel met voormalige, danig verouderde, agrarische bedrijfsbebouwing 
(twee loodsen, een houten veestalling met tanklokaal en een hooiberg). De functie van de 
bedrijfsbebouwing ter plaatse is sinds enige tijd door agrarische bedrijfsbeëindiging komen te 
vervallen. Staatsbosbeheer is van oudsher eigenaar van het perceel. De betrokken gronden 
werden voorheen in erfpacht uitgegeven aan de vertrokken agrariër. Staatsbosbeheer heeft 
onlangs de opstallen van de vertrokken agrariër gekocht waardoor het voor Staatsbosbeheer 
mogelijk is geworden om de natuurdoelstellingen in het kader van weidevogelbeheer in de 
Westwouderpolder langjarig te kunnen waarborgen en de natuurlijke waarde van het gebied 
voor weidevogels te versterken. Onderdeel voor het welslagen hiervan is het saneren van 
het agrarisch bouwperceel en het realiseren van twee nieuwe woonkavels op deze 
saneringslocatie. 
 
Bij de beoordeling van bouwplannen ligt de nadruk op de samenhang tussen de twee 
woningen met het behoud van de bebouwingskarakteristiek van het landelijke gebied, 
waarbij in samenhang met de beschrijving wordt getoetst aan de hand van de volgende 
criteria voor de woningen. 

 
Referentiebeelden woningen 
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Gebiedscriteria De Woude 36a 

Ligging 

 de hoofdbebouwing staat aan de weg de Woude, bijgebouwen bij voorkeur in 
aangegeven gebied ‘voorkeursgebied bijgebouwen’. 

 de rooilijnen van de hoofdmassa’s verspringen ten opzichte van elkaar, maar vormen 
in situering een samenhangend cluster met de bestaande woning. 

 de bebouwing oriënteert zich op de weg de Woude. 
 
Massa 

 de bouwmassa en gevelopbouw zijn evenwichtig en afgestemd op de oorspronkelijke 
bebouwingskenmerken (hoofdvorm en nokrichting). 

 de woningen zijn individueel en afwisselend en hebben een eenvoudige, eenduidige 
opbouw met een eenvoudige rechthoekige plattegrond. 

 de woningen bestaan uit één laag met een eenduidige en nadrukkelijke kap (een 
zadeldak). 

 de nokrichting is haaks op de weg de Woude. 

 uitbreidingen zoals aanbouwen en dakkapellen vormgeven als toegevoegd 
ondergeschikt element of opnemen in de hoofdmassa 

 bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa en eenvoudig van vorm. 
 
Architectonische uitwerking 

 de bebouwing refereert aan de vormkarakteristiek van een ‘streekeigen woning’ en 
vrijstaande woningen in het landelijk gebied) en vormt een samenhangend 
bebouwingscluster. 

 de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig, afwisselend en 
evenwichtig en geeft een uitwerking van de vormkarakteristiek van de streekeigen 
woning. 

 elementen in de gevel, zoals deuren en ramen, in een logische verhouding tot elkaar 
en de gevel als geheel plaatsen. 

 kozijnen, dakgoten en dergelijke zorgvuldig detailleren. 

 wijzigingen en toevoegingen afstemmen op hoofdvolume. 
 
Materiaal en kleur 

 materialen en kleuren zijn traditioneel, terughoudend en afgestemd op de omgeving. 

 gevels uitvoeren in baksteen en/ of hout. 

 gedekte kleuren en materialen toepassen (geen geglazuurde dakpannen en 
reflecterende materialen). 

 hellende daken dekken met antraciet- of oranjekleurige keramische pannen. 

 grote vlakken bestaan uit kleine elementen of hebben een duidelijke textuur. 

 aanbouwen en bijgebouwen in materiaal en kleur afstemmen op de hoofdmassa. 
het materiaalgebruik van de garage/het bijgebouw bestaat uit donkere houten gevels en 
antraciet- of oranjekleurige dakpannen. 
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Bijlage 5 Startingerweg Akersloot – Woonfase 1 
 
Gebiedsbeschrijving en planvoornemen 
 
Het gehele plangebied is momenteel vrij van bebouwing. Tot enige jaren geleden was in het 
plangebied westelijk van de Startingerweg nog kassenbebouwing aanwezig. De gronden zijn 
daarop ten behoeve van de agrarische sector aangewend (bollenteelt). Thans liggen deze 
gronden grotendeels braak. In het plangebied oostelijk van de Startingerweg is sprake van 
openbaar groen op het noordelijk deel. Deze gronden zijn tot dusverre in gebruik als 
informeel trapveldje voor de jeugd van de naastgelegen woonbuurt. 
 
In 2008 heeft de gemeenteraad van Castricum ingestemd met de ontwikkeling van het 
gebied ten zuiden van Akersloot. Naar aanleiding van de “Integrale stedenbouwkundige visie 
Startingerweg Akersloot” van het adviesbureau OD205 stedenbouw onderzoek en landschap 
bv, heeft de raad het ruimtelijk kader voor de bouw van 109 woningen ten zuiden van 
Akersloot vastgesteld. 
 
Voor het plangebied geldt dat de gronden achter de lintbebouwing tussen De Kwekerij en het 
Tulpenlaantje door een hof wordt ingevuld. Dit hof kent twee woningtypen die vanaf de 
binnenzijde worden ontsloten. Het gaat daarbij om eengezinswoningen en appartementen. 
Daarbij worden de achterkanten van de bedrijfsbebouwing aan De Kwekerij en de 
woonbebouwing aan de Westerweg aan het zicht onttrokken. Het Tulpenlaantje behoudt 
haar karakter. De bebouwing komt op gepaste afstand van dit laantje te staan. Wat betreft 
bebouwingshoogte zijn de appartementen en grondgebonden woningen nagenoeg gelijk: 
twee bouwlagen en een kap zullen het beeld karakteriseren. Aan de zuidzijde wordt gedacht 
aan een groenstrook.  
 
Begin november 2013 is de commissie ARO tot een positief oordeel voor het planvoornemen 
aan de Startingerweg gekomen. Er is rekening gehouden met zichtlijnen en de ligging op een 
strandwal. De groenstrook langs het Tulpenlaantje maakt dat er een ruimtelijk logische 
hiërarchie ontstaat tussen het oorspronkelijke hoofdlint, de woonveldjes daarachter en de 
agrarische ontsluitingsweg. Belangrijk is dat schegvormige openbare ruimtes een verbinding 
vormen met het open landschap en de groenzone langs het Tulpenlaantje. 
 
Voor een uitgebreide gebiedsbeschrijving wordt verwezen naar de stedenbouwkundige visie. 
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Gebiedscriteria Startingerweg 
 
Ligging 

- rooilijnen van de hoofdmassa‟s volgen de weg en verspringen enigszins ten opzichte 
van elkaar, bij rijen is de rooilijn in samenhang 

- gebouwen situeren op de belangrijkste openbare ruimte en zo nodig meerdere 
voorgevels geven 

- bijgebouwen staan bij voorkeur uit het zicht en in ieder geval achter de 
voorgevelrooilijn 

 
Massa 

- de bouwmassa en gevelopbouw zijn evenwichtig, in balans met het dorpse karakter 
van het gebied en afgestemd op de oorspronkelijke bebouwingskenmerken 
(hoofdvorm en nokrichting) 

- de lintbebouwing kenmerkt zich door een eenduidige hoofdvorm (2,3,4) 
- gebouwen zijn individueel en afwisselend en hebben een eenvoudige tot 

gedifferentieerde opbouw met een eenvoudige rechthoekige plattegrond 
- een woning binnen een rij is deel van het geheel 
- gebouwen hebben bij voorkeur een onderbouw van één laag met een kap 
- de bebouwing heeft een zadeldak en staat met de kopse kant aan het lint; 
- de entree ligt bij voorkeur aan de belangrijkste openbare ruimte 
- uitbreidingen vormgeven als toegevoegd ondergeschikt element of opnemen in de 

hoofdmassa 
- gebouwen met bijzondere functies mogen afhankelijk van hun positie in het gebied 

afwijken van gebruikelijke massa, opbouw en vorm 
 
Architectonische uitwerking 

- de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig, gevarieerd en 
evenwichtig en volgen het beeld van de dorpse bebouwing 

- de architectuur kan traditioneel zijn en diepte genereren door de wijze van detaillering 
(2) of modern zijn met abstracte vlakken (3). 

- begane grondlaag afstemmen op geleding, ritmiek en stijl van de hele gevel- elementen 
in de gevel zoals deuren en ramen in een logische verhouding tot elkaar en de gevel 
als geheel plaatsen 

- kozijnen, dakgoten, daklijsten, windveren en dergelijke zorgvuldig detailleren 
- ramen zijn bij voorkeur staand of (verticaal) onderverdeeld 
- wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op hoofdvolume 
- Het beeld van de lintbebouwing wijkt van het beeld van de achterliggende woonvelden; 

door de hagen wordt een verband gelegd tussen lint- en veldbebouwing (1). 
 
Materiaal en kleur  

- materialen en kleuren zijn terughoudend en bij voorkeur traditioneel 
- gevels uitvoeren in hoofdzaak van baksteen (2), hout (3,4) of een combinatie daarvan  
- hellende daken dekken met (matte) keramische pannen en bij uitzondering met 

(natuurlijk) riet 
- houtwerk schilderen in traditionele kleuren 
- kleuren afstemmen op de omringende bebouwing 
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Bebouwing in een dergelijk veld zijn niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan 
onderstaande criteria wordt voldaan.  
 

Sfeer 
Kassen bepaalden de sfeer van het plangebied voor een langere tijd. Uitbundig gebruik van 
glas in combinatie met baksteen (1,2) of hout of plaatmateriaal (3) is mogelijk. Naast een 
referentie aan het verleden ook praktisch voor nu want het glas in de vorm van serres weert 
geluid (1,2,3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelaagdheid en accenten 
Raffinement in de silhouet: hoofdvormen zijn herkenbaar maar toevoegingen maken de 
gebouwen spannend. Een dubbele gevel (2,4) biedt buitenruimten op alle verdiepingen en kan 
naar gelang gesloten worden. Zo ontstaan geluidswerende serres (4). Uitkragingen en een 
wissel in materiaal zorgen voor ritmiek in de gevel (1). Koppen worden beëindigd door een 
spel met het volume; de carport is geïntegreerd (3). Het materiaal is hout of baksteen of een 
combinatie ervan. Kozijnen zijn altijd licht van kleur (2,3,4). 
 
Gestapelde bouw 

Een luifel vóór de hoofdgevel aan de binnenkant is de gemeenschappelijke noemer. 
Eengezinswoningen (1,2) en appartementen (3) vallen hier onder. De constructie symboliseert 
het gemeenschappelijke en nodigt uit tot het buitenzijn met de buren - op een eigen terrasje 
of de galerij. In architectuur is de hof “lichtvoetiger” dan het bestaande dorp. 
Lichte kleuren en ranke constructies (1), een fel-warme gloed (2) of traditioneel-moderne 
combinaties van hout en glas (3) bepalen de sfeer. 
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Erfafscheidingen in het plan Startingerweg 
 
Omschrijving en uitgangspunten 
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een buurerf of 
van de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet in de eerste plaats door beide 
kanten worden gewaardeerd. Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed 
op de ruimtelijke kwaliteit. Overal in het plan vormen hagen de erfscheiding. Daar waar 
kavels aan openbaar gebied grenzen of van daaruit zichtbaar zijn bepalen zij het beeld. 
Soms hoog, soms laag, aan de voorkant en aan de zijkant, soms aan de achterkant (1,2,3). 
Aanleg en onderhoud zijn vast te leggen; de beginperiode, na de oplevering van de 
woonomgeving is het meest kwetsbaar. Geïntegreerde hekwerken en voorgekweekte 
haagelementen (4) bieden een oplossing voor deze periode. Aan de waterkant wordt een 
grote verscheidenheid aan architecturen zichtbaar; de vormgeving van het openbaar gebied 
zorgt voor samenhang en rust. Wandelpad, speelplekken en robuuste blokhagen of 
schanskorven zijn continue elementen in de overgangszone. De bebouwing is op deze zone 
georiënteerd. Hiervoor zorgen opengewerkte kopgevels, zijtuinen en lage erfscheidingen. 
 
Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van de Startingerweg.  De esdoornhagen 
langs de Startingerweg vormen de inspiratiebron (3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaak kan een erfafscheiding geplaatst worden zonder vergunning. Het plaatsen van een erf- 
of perceelafscheiding is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande 
criteria wordt voldaan. 
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Aanvullend criterium voor erf- of perceelafscheidingen 
 
Algemeen 
De erf- of perceelafscheiding voldoet aan de aanvullende criteria voor kleine bouwwerken in 
het gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied waar de erf- perceelafscheiding 
geplaatst gaat worden. 
 
Maatvoering 

- Hoogte maximaal 1.00 m als erfafscheiding wordt geplaatst voor de voorgevellijn 
- Hoogte maximaal 2.00 m als erfafscheiding wordt geplaatst achter de voorgevellijn 

 
Vormgeving 

- Vormgeving afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel, tenzij deze niet 
voldoet aan de hier genoemde criteria voor erf- en perceelafscheidingen 

- Geleding houten erfafscheiding afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel of 
reeds bestaande erfafscheiding in de omgeving 

 
Materiaal en kleur 

- Kleur en materiaal aansluitend op erfafscheiding van naburig perceel, tenzij deze niet 
voldoet aan de hier genoemde criteria voor erf- en perceelafscheidingen 

- Volledig te begroeien gazen hekwerken of ander natuurlijk materiaal zijn wenselijk 
- Geen felle contrasterende kleuren 

 
 
Aanvullend criterium voor openbare ruimte 
Gebakken materiaal getuigt van één van de hoofdaspecten van het plan; duurzaamheid. 
Anders dan betonnen materiaal worden gebakken klinkers en natuursteen toegepast aan in 
het zicht liggende onderdelen van het plan (1).  
 
Langs de groen-blauwe slinger en in het plantsoen staan bomen die kleuraccent geven in het 
voorjaar. Door de beperkte hoogte en omvang passen de bomen perfect bij het kleinschalige 
karakter van de woonomgeving. 
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Regenwater wordt afgekoppeld en zoveel mogelijk oppervlakkig en/of zichtbaar afgevoerd. 
Molgoten zijn geïntegreerd in de staartprofielen (2). In de groengebieden kan water infiltreren. 
Infiltratiestroken zijn een ontwerpopgave en verdienen de hoogste aandacht (1). 
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Bijlage 6 Geesterweg 1a Akersloot (hotel  Van der Valk)  
 
Gebiedsbeschrijving 
 
Structuur 
De planlocatie ligt aan de oostelijke van de twee strandwallen, op enige afstand van de kern. 
Het lint vertoont hier nog een open beeld en er is nog contact tussen landschap en 
bebouwingslint. Het hotel met de bijbehorende recreatiewoningen vormen de enige 
bebouwing. De locatie beperkt zich niet tot de strandwal, maar steekt door tot in de 
strandvlakte. Het hotel bevindt zich aan de achterzijde ter plaatse van de strandvlakte en aan 
de watergang -een zijgeul van de Slikker Die- die het laagste punt daarvan vormt. 
 

 
Historische ontwikkeling Akersloot met aanduiding planlocatie 

 
De Slikker Die was een zijtak van de Oer-IJ en deze watergang daar weer een zijgeul. 
Het grillige, kronkelende verloop van de vele zijgeulen, aftakkingen en kreken is kenmerkend 
voor de Oer-IJ, dat zich laat verklaren door plaatselijke hoogteverschillen en de conditie van 
de bodem. De recreatiewoningen bevinden zich meer aan voorzijde, nabij lint / strandwal. De 
richting van het strandwallenlandschap is alleen nog herkenbaar aan de loop van de 
watergang en de Geesterweg. Het landschap is inmiddels doorsneden door de A9. Het 
bouwvolume van het hotel volgt ook de richting van de snelweg, en niet die van het 
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landschap of het lint. De recreatiewoningen staan in een vrije, wisselende richting, niet in de 
lijn van landschap of snelweg. De huidige invulling van de locatie doet dus niets met de 
landschappelijk/stedenbouwkundige context, de richting van de snelweg is dominant. Vanaf 
de snelweg en vanaf de op/afrit is er zicht op de bebouwing. Ook het parkeerterrein ligt in het 
zicht. De randen van de locatie worden begeleid door bomenrijen aan de snelwegzijde en 
wilgen op de taluds langs de watergangen die aan drie zijden de locatie omsluiten. 
 
Bebouwing en terrein 
De huidige bebouwing is tot drie bouwlagen hoog met een kap. De kap begint afwisselend 
na de eerste, tweede of derde laag. Het gaat om een groot bouwvolume. Vanuit de 
bebouwing is er zicht over het landschap aan de noordzijde, dit is een kwaliteit van de 
locatie. Vice versa is dit zicht er ook, de kap van het hotel is, kijkend over het open 
landschap zichtbaar. De groene afscherming van wilgen aan de watergang zorgt ervoor dat 
dit wordt verzacht en het bouwvolume niet als te dominant in het landschap wordt ervaren. 
Het parkeren is redelijk dominant aanwezig en bepaalt het beeld op het terrein. Dat terrein is 
niet echt ingericht, maar bestaat uit sport/grasvelden die zich tussen de parkeerterreinen en 
de erfafscheidingen in bevinden. Het hotel heeft een eenvoudig vormgeving die gekenmerkt 
wordt door een sterk horizontale geleding en een prominent aanwezige kap. De bebouwing 
heeft geen bijzondere architectonische waarde en het betreft ook geen historisch 
waardevolle bebouwing. De recreatiewoningen wijken in vormgeving af en hebben witgrijze 
bakstenen gevels met een houten topdeel. De woningen hebben een hoogte van één laag 
met een kap. 
 
Beeldkwaliteitsrichtlijnen 
Op basis van de hiervoor beschreven context van het landschap, het dorp en de omgeving 
van het plangebied beschrijft deze paragraaf de beeldkwaliteitsrichtlijnen die voor de locatie 
van kracht zijn. De aanwezigheid van de zijgeul van de Slikker Die, die de oorspronkelijke 
landschapsrichting markeert, is daarbij bepalend geweest voor met name de richtlijnen ten 
aanzien van positionering en oriëntatie en landschappelijke inpassing. Derhalve gelden voor 
de noordwestelijke landschapstuin en het hotelterrein de volgende richtlijnen. 
 
Gebiedscriteria  
 
Ligging 

- Het behouden van de zijgeul en de watergang haaks daarop is leidend bij de 
positionering van nieuwe bouwvolumes op het terrein; 

- Het nieuwe volume t.b.v. het kamerblok wordt los van het bestaande gebouw 
gepositioneerd. Het bestaande hotel blijft zo herkenbaar als onderscheidend 
hoofdvolume. Het kamerblok mag wel via een loopbrug met het hotel verbonden zijn; 

- Voor dit volume bestaan twee mogelijkheden: het wordt gebouwd in de richting van het 
‘nieuwe landschap’, evenwijdig aan het bestaande hotel en de snelweg, óf het volume 
wordt gebouwd in de ‘oude landschapsrichting’ met gevels haaks op en evenwijdig aan 
de watergangen; 

- In het geval van bouwen in de ‘nieuwe landschapsrichting’ staat het gebouw op 
minimaal 6 m van het bestaande hoofdvolume, op minimaal 30 meter van de watergang 
aan de noordzijde, op minimaal 25 meter van de watergang aan de westzijde en krijgt 
het volume een oriëntatie naar de noord-, oost- en westzijde (zie afbeelding kaartbeeld 
A); 

- In het geval van bouwen in de ‘oude landschapsrichting’ staat het gebouw op minimaal 
9 meter van het bestaande hoofdvolume, op minimaal 35 meter van de watergang aan 
de noordzijde, op minimaal 25 meter van de watergang aan de westzijde en krijgt het 
volume een alzijdige oriëntatie (zie afbeelding Kaartbeeld B). 

- In beide gevallen wordt het volume zo gesitueerd dat er tussen het volume en het 
gebied met recreatiewoningen een zichtlijn naar het landschap aanwezig is. 
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- Het volume t.b.v. het casino wordt als aanbouw aan het hoofdvolume gerealiseerd, 
neemt daarbij de bouwrichting van het hoofvolume over en krijgt een representatieve 
oriëntatie naar de noord- en westzijde. 

 
Op de locatie is de nieuwe landschapsrichting te dominant, de oude richting is daarom leidend geweest 
bij de richtlijnen voor positionering en oriëntatie en erfindeling 

 
 
Massa 

- De te realiseren bouwmassa’s staan in verhouding tot de omvang van het perceel en 
laten voldoende ruimte voor openheid en groen; 

- Het huidige hotel blijft het duidelijke hoofdvolume op het terrein; 
- De nieuwe volumes zijn daaraan in footprint duidelijk ondergeschikt; 
- De maximale goot- en bouwhoogte van de nieuwe volumes is gelijk aan de goot- en 

bouwhoogte van het ter plekke aangrenzende deel van het bestaande hoofdvolume; 
 
Vormgeving 

- Voor de nieuwe volumes wordt een duidelijke keuze gemaakt; ze voegen zich in hun 
vormgeving en materiaalgebruik naar het beeld van het bestaande volume , óf ze 
vormen een bewust vormgegeven, eigentijds contrast daarmee. 

- In het geval van een contrasterende vormgeving, heeft een natuurlijke, transparante, 
groene vormgeving de voorkeur. Denk daarbij aan grasdaken, groene gevels, houten 
gevels in materiaaleigen kleur en grote transparante gevelvlakken; 

- De nieuwe volumes zijn vormgegeven in onderlinge samenhang en vormen familie van 
elkaar. 
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Bouwvolumes voegen zich óf naar het beeld van het bestaande volume 

 

 
of vormen een contrast daarmee, met een natuurlijke, groen, eigentijdse vormgeving 

 
 
Landschappelijke inpassing 

- De inrichting van het terrein is afgestemd op de te behouden watergangen en het 
zoveel mogelijk herkenbaar maken van deze structuren; 

- De inrichting is afgestemd op een overgang van een geordend karakter bij de 
bebouwing naar een natuurlijker, ruiger karakter aan de overzijde van de watergang; 

- Het gebied aan de overzijde van de zijgeul wordt ingericht als landschapstuin, die 
gebruikt kan worden als wandelgebied voor de hotelgasten; 

- De inrichting van de landschapstuin benadrukt de ‘oude landschapsrichting'. Dit wordt 
ten eerste bereikt door een open inrichting met zicht op de zijgeul en ten tweede door 
een structuur van paden evenwijdig en haaks op de zijgeul; 

- De padenstructuur wordt ingezet om de landschapstuin in velden te verdelen. Deze 
velden verschillen wat betreft inrichting zodat er afwisselend sprake is van water, 
rietvelden en vlonders, bloemrijk grasland en weide; 

- De paden en watergangen, en daarmee de historische structuren, worden benadrukt 
door ze te begeleiden met bomenrijen. Als boomsoort worden elzen en wilgen 
toegepast, aansluitend op het natte, open karakter van de strandvlakte; 
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- De westelijke oever van de zijgeul wordt ingericht als natuurlijke oever met een flauw 
talud, in combinatie met een plasberm en een begeleidende wilgenrij. 

- Het groen rond het volume met het kamerblok sluit aan op de inrichting van de 
landschapstuin en staat hier ook met voetpaden mee in verbinding; 

- Het groen aan de oostzijde van de bebouwing heeft geen directe relatie met de 
landschapstuin en is gecultiveerd ingericht met enkele beeldbepalende bomen, strakke 
hagen, bloeiende heesters, vaste planten en gazon; 

- De paden worden uitgevoerd in halfverharding in de landschapstuin en in gele klinkers 
nabij de bebouwing; 

- Op twee plaatsen kruisen de wandelpaden de zijgeul. Dit gebeurt door middel van 
voetgangersbruggen. Deze voetgangersbruggen worden uitgevoerd in hout, teneinde 
aan te sluiten op de natuurlijke inrichting in dit deel van het terrein; 

- Het parkeren wordt zo groen mogelijk vormgegeven. Middelen die daarbij ingezet 
worden zijn bomen op de koppen van de parkeervakken, hagen om de parkeervakken 
heen, bomen ter onderbreking van de parkeervakken en bomenrijen tussen twee 
parkeerstroken in. 
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Bijlage 7 vier woningen aan de Heereweg te Bakkum-Noord 
 
Gebiedsbeschrijving 
Gezien de hiervoor benoemde waarden heeft de initiatiefgroep een aantal mogelijke 
concepten afgewogen. Dit betrof in hoofdlijnen een afweging tussen het concept “boerenerf” 
en het concept “woningen te gast in een natuurlijke omgeving”. Gekozen is voor het laatste. 
Bij afweging van deze modellen bleek met het concept “woningen te gast in een natuurlijke 
omgeving” het beste inhoud te kunnen worden gegeven aan de verschillende waarden en 
potenties zoals eerder benoemd. 

 
 
Uitgangspunt is een zeer compacte opzet van woningen met terras gelegen in een 
natuurlijke omgeving. De woningen hebben daarbij een korrel die aansluit bij de individuele 
bebouwing die in Bakkum Noord voorkomt. De gevelbreedte is maximaal 8 meter, de 
bouwvorm is maximaal anderhalve bouwlaag met kap en de footprint beperkt zich voor drie 
woningen tot 120 en voor één woning tot 165 m2. De woningen zijn in afwijking van het lint 
verspreid gesitueerd met centraal in het gebied een royaal doorzicht in oostwestrichting. Qua 
bebouwingstypologie wordt geen kopie gemaakt van bebouwing die in het lint voorkomt. De 
woningen worden immers uit het lint geplaatst. Er wordt gekozen voor een meer abstracte 
verwijzing naar de korrel van de bebouwing binnen het meest eenvoudige concept van een 
woning; de woning onder zadeldak. In opmaak wordt daarbij vooral gezocht naar harmonie 
en interactie met de natuurlijke omgeving. 
 
Gebiedscriteria  

Ligging/gebied 
 
Terrein 

 De gehele ruimte rondom de woningen heeft een open karakter. 

 Het gehele terrein rondom de woningen bestaat uit extensief beheerd gras met 
ondergeschikt struweel. 

 Het terrein kent geleidelijke hoogteverschillen. 

 Op het erf mogen duinrellen worden aangebracht. 
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 De erfafscheiding ten behoeve van afrastering met het oog op houden van kleinvee 
bestaat uit transparante afrasteringen (houten paaltjes verbonden met elkaar of 
voorzien van een gaaswerk, hoogte van maximaal 1 meter). 

 Sortiment beplanting passend bij de omgeving en de ondergrond. 
 

Terras 

 Het terras bestaat uit een eenvoudige stenen bestrating, of houten vlonders. 

 Het materiaal- en kleurgebruik van het terras is afgestemd op het kleur-en 
materiaalgebruik van de woning. 

 Terrassen mogen worden omplant met lage, op de grondsoort passende inheemse 
hagen. 

 
Parkeerplaatsen en paden 

 Parkeerplaatsen inpassen met lage, op de grondsoort passende inheemse hagen. 

 Grasdoorlatende verharding toepassen voor parkeerplaatsen en paden. 

 Geen hoge verlichtingsarmaturen, maar voor zover nodig bolderverlichting toepassen. 
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Massa 

 Vrijstaande woningen met dorpse schaal. 

 De hoofdvorm varieert van één tot anderhalve bouwlaag met een kap. De woningen 
aangegeven met W zijn maximaal anderhalve bouwlaag, maar overwegend één 
bouwlaag met kap in zijn geheel. De woningen aangeduid met W*1 en W*2 (zie 
afbeelding ‘Indicatie van de juridische verankering’) mogen anderhalve bouwlaag met 
een kap zijn. 

 Woning W*2 mag worden onderkelderd, mits de uitkomsten van het archeologisch 
onderzoek, de voorwaarden voor het bouwen in de grondwaterbeschermingszone en 
de bestaande kwelstromen dit toestaan. 

 Het hoofdgebouw heeft een vormkarakteristiek van een langwerpige woning onder 
(een asymmetrisch) zadeldak of een langwerpige schuurwoning met vrijwel geen 
dakoverstekken. 

 Aan– en uitbouwen zijn voorzien van een (asymmetrische) zadelkap, of zijn als 
aankapping vormgegeven. 

 Aan– en uitbouwen zijn ondergeschikt en in samenhang met het hoofdgebouw. 

 Geen vrijstaande bijgebouwen plaatsen op het terrein. 
 
 
Detaillering 

 De woningen hebben een alzijdige oriëntatie, dat wil zeggen dat elke gevel zorgvuldig 
vormgegeven is en gevelopeningen. Gevels binnen een afstand van 5 meter tot de 
plangrens mogen meer gesloten zijn. 

 De detaillering ondersteunt de vormkarakteristiek, is sober en modern, passend bij de 
architectonische uitwerking en is in harmonie met de natuurlijke omgeving. 

 Aan-, uit– bouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. 

 Dakkapellen meeontwerpen in de architectuur van de woning. 
 
 
Materiaal en kleur  

 Het kleur- en materiaalgebruik is gedekt en ingetogen, bestaande uit donkere aardse 
tinten (donker bruin, antraciet) en/of (vergrijsde) houten tinten, passend bij de 
architectonische uitwerking. 

 De gevels van het hoofdgebouw bestaan uit een mix van hout en glas. In afwijking 
hiervan is het mogelijk om een deel van de gevels in baksteen uit te voeren. Het 
percentage baksteen per gevelvlak mag niet meer dan 40% bedragen. 

 De daken afdekken met (keramische) dakpannen, zink of dakplaten in grijze/antraciete 
kleur. 

 Het kleur- en materiaalgebruik van de aan- en uitbouwen is afgestemd op het 
hoofdgebouw. 

 Geen hoogglanzende en reflecterende materialen toepassen. 

 Geen felle en fluorescerende tinten gebruiken. 
 
Diverse 

 Voor zover er zonnepanelen worden toegepast, deze afstemmen op de kleur van het 
dak; in antraciet met antraciete randen. 
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Bijlage 8 Begrippenlijst 

 
Aanbouwen  grondgebonden ondergeschikte toevoeging van één bouwlaag aan een gevel 
van een hoofdgebouw  
 
Aangekapt  met kap bevestigd aan dakvlak 
  
Achterkant  de achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde van een 
gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die 
zijde niet direct grenst aan de weg of openbaar groen.  
 
Afdak  dak dat is aangebracht tegen een muur of gebouw om tegen neerslag te beschermen 
  
Authentiek  overeenstemmend met het oorspronkelijke, origineel, eigen kenmerken 
dragend, oorspronkelijk  
 
Band horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal natuursteen of 
baksteen  
 
Bedrijfsbebouwing  gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, werkplaatsen en 
loodsen; hebben meestal een utilitair karakter  
 
Beschermd dorps- of stadsgezicht  gebied dat vanwege de ruimtelijke of cul-
tuurhistorische waarde is aangewezen tot beschermd gebied krachtens de Monumentenwet  
 
Beschot afwerking van een wand met planken, schroten of rabatdelen  
 
Bijgebouw  ondergeschikt gebouw dat bij een hoofdgebouw hoort en los van het 
hoofdgebouw op het erf of kavel staat; meestal bedoeld als schuur, tuinhuis of garage  
 
Blinde muur of gevel gevel of muur zonder raam, deur of andere opening  
 
Borstwering  lage dichte muur tot borsthoogte  
 
Boeibord  opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of 
plaatmateriaal  
 
Bungalow meestal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken op de begane grond zijn 
gesitueerd  
 
Buurtschap verzameling woningen of boerderijen buiten de bebouwde kom  
 
Carport afdak om de auto onder te stallen, meestal bij een woning 
 
Dak  afdekking van een gebouw, vlak of hellend, waarop dakbedekking is aangebracht  
 
Dakhelling de hoek van het dak ten opzichte van een horizontale vlak  
 
Dakkapel uitbouw op een hellend dakvlak  
 
Dakopbouw een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok van het dak 
 
Dakraam raam in een hellend dak  
 
Detail ontmoeting van verschillende bouwdelen zoals gevel en dak of gevel en raam  
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Detaillering uitwerking, weergave van de verschillende onderdelen of aansluitingen  
 
Drager en invulling de drager is de constructie van een gebouw, waaraan de invulling is 
toegevoegd om te beschermen tegen weer en wind (heeft vooral betrekking op gebouwen uit 
de jaren vijftig en zestig, waarbij het verschil tussen drager en invulling werd gebruikt om de 
woning in een groot gebouw of rij huizen te onderscheiden)  
 
Ensemble architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel van meerdere 
panden  
 
Erker ondergeschikte toevoeging van ten hoogste één bouwlaag aan de gevel van een 
gebouw, meestal uitgevoerd in hout en glas  
 
Flat groot kantoor- of woongebouw met meerdere verdiepingen  
 
Galerij  gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft tot de 
afzonderlijke woningen 
 
Geleding verticale of horizontale indeling van de gevel door middel van inspringingen  
 
Gepotdekseld  gedeeltelijk over elkaar gespijkerde planken om inwatering tegen te 
gaan  
 
Gevel  buitenmuur van een gebouw (afhankelijk van de plaats de voor-, zij- of achtergevel)  
 
Gootklos in de muur bevestigd stuk balk ter ondersteuning van een goot  
 
Groengebied gebied met veel beplanting zoals parken, plantsoenen, sportterreinen en 
natuurgebieden  
 
Hoogbouw gebouwen van meer dan vier lagen  
 
Individueel gebouw zelfstandig, op zichzelf staand gebouw  
 
Industriebebouwing gebouwen met een industriële bestemming  
 
Industriegebied gebied bestemd voor de vestiging van industrie  
 
Kavel grondstuk, kadastrale eenheid  
 
Kern centrum van een dorp of stad  
 
Klossen uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ondersteuning van 
uitstekende onderdelen van een gebouw zoals dakgoten  
 
Kop in het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige vorm aan te duiden, 
bijvoorbeeld bij een gebouw  
 
Laag zie bouwlaag  
 
Laagbouw gebouwen van één of twee lagen  
 
Lak afwerklaag van schilderwerk  
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Landelijk gebied zie buitengebied  
 
Latei draagbalk boven gevelopening  
 
Lessenaardak dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak  
 
Lichtkoepel raamconstructie in een plat dak, in de vorm van een koepel  
 
Lijst  een al dan niet versierde en geprofileerde rand als bekroning van de bovenzijde van 
een gevel 
 
Lineair rechtlijnig, langgerekt  
 
Lint langgerekte weg met daarlangs overwegend vrijstaande bebouwing in een gegroeide 
structuur met variërende dichtheden. Linten komen voor in de polders, langs dijken en in de 
dorpen (oude invalswegen).  
 
Luifel een plat uitgebouwd afdak, vaak boven een deur  
 
Mansardekap dakvorm waarbij het onderste deel van het dak steiler is dan het bovenste deel 
waardoor een geknikte vorm ontstaat  
 
Massa volume van een gebouw of bouwdeel  
 
Metselverband het zichtbare patroon van metselwerk  
 
Middelhoogbouw gebouwen van drie of vier lagen  
 
Middenstijl verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn  
 
Negge  het vlak of de maat tussen de buitenkant van de gevel en het kozijn  
 
Nok  horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de hoogste lijn van het dak  
 
Onderbouw het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op de begane grond 
van een huis met een zadeldak  
 
Ondergeschikt voert niet de boventoon  
 
Ontsluiting de toegang tot een terrein of een gebouw  
 
Oriëntatie de richting van een gebouw  
 
Oorspronkelijk origineel, aanvankelijke vorm, authentiek  
 
Overstek bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel  
 
Paneel rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting  
 
Plaatmateriaal bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd wordt, zoals hout (triplex en 
multiplex), kunststof (onder andere trespa) of staal (vlak of met profiel)  
 
Planmatige bebouwing groep gebouwen herkenbaar uitgevoerd volgens een vooraf 
opgesteld plan  
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Plint een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van een gebouw  
 
Portiek gemeenschappelijk trappenhuis  
 
Pyramidedak dak bestaande uit vier gelijk hellende vlakken die elkaar bovenaan in een punt 
ontmoeten  
 
Renovatie vernieuwing van een gebouw  
 
Rijtjeshuis  huis als onderdeel van een reeks aan ééngebouwde, gelijkende woningen  
 
Ritmiek regelmatige herhaling  
 
Rollaag horizontale rij stenen boven een gevelopening of aan de bovenzijde van een 
gemetselde wand  
 
Sanering herinrichting door middel van sloop en vervangende nieuwbouw  
 
Schilddak dak met vier hellende vlakken waarvan twee grote en twee kleine vlakken  
 
Schuur bijgebouw ten behoeve van opslag 
 
Situering de plaats van een bouwwerk in zijn omgeving  
 
Stads- en dorpsvernieuwing maatregelen voor de verbetering of vervanging van 
bebouwing en de openbare ruimte daaromheen 
 
Stijl architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of een bepaalde stroming  
 
Textuur de voelbare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus de oneffenheden 
van de steen en het voegwerk) 
 
Uitbouw aan het gebouw vastzittend ondergeschikt bouwwerk dat rechtstreeks vanuit 
het gebouw toegankelijk is  
 
Voorgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een bouwwerk  
 
Voorkant de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een gebouw; de 
zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde direct 
grenst aan de weg of openbaar groen  
 
Windveer plank aan weerskanten van een pannendak, bevestigd langs de buitenste rij 
pannen 
 
Wolfseind meestal een zadeldak waarvan één of beide dakschilden op de kop een 
afgeknot dakschild heeft  
 
Zadeldak dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die bij de nok samenkomen  
 
Zijgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een bouwwerk 
 
 
 
 
 



 

65 Welstandsnota 2013                                                                                         | Gemeente Castricum 

 

Bijlage 9 Straatnamenregister (per kern) 
 
Gebruikte afkortingen:  
NZ: noordzijde   NOZ: noordoostzijde  
OZ: oostzijde    NWZ: noordwestzijde  
WZ: westzijde   ZOZ: zuidoostzijde  
ZZ: zuidzijde    ZWZ: zuidwestzijde 
 
Akersloot 
A 
Akerhof 
B  
Bachstraat  
Beatrixlaan  
Beethovenstraat  
- WZ grenzend aan Buurtweg  
- overig  
Binnengeest  
Boekel  
Boschweg  
- NOZ tussen nr. 26 en sportcom-
plex Cloppenburg  
- NWZ tussen nr. 2 en nr. 24 
- NWZ tussen nr. 26 en nr. 90  
- overig  
Boterbloempad 
- WZ grenzend aan Koningsweg  
- overig 
Brahmslaan 
- WZ grenzend aan Startingerweg 
- overig  
Breedelaan  
- OZ grenzend aan Buurtweg  
- overig  
Buurtweg 
C  
Cesar Francklaan  
Chopinstraat  
Churchillplein  
- OZ grenzend aan Geesterweg  
- overig 
D  
De Crimpen  
De Kwekerij 
De Noord 
De Tarp  
- ZOZ parallel aan Geesterweg  
- overig vrij  
Delving  
Dielofslaantje 
Dorpsstraat  
- OZ tussen bebouwing Julianaweg 
en Kerklaan 
- WZ tussen Raadhuisweg en 
bebouwing Julianaweg 
F  
Fielkerweg 
Fluitekruidpad 
Frans Halslaan 

 
luw 
 
vrij 
vrij 
 
bijzonder 
vrij 
vrij 
regulier 
 
 
vrij 
bijzonder 
luw 
regulier 
 
bijzonder 
luw 
 
bijzonder 
vrij 
 
bijzonder 
vrij 
bijzonder 
 
vrij 
vrij 
 
luw 
vrij 
 
bijzonder 
vrij 
luw 
 
luw 
vrij 
vrij 
bijzonder 
 
 
bijzonder 
 
luw 
 
regulier 
luw 
vrij 

G 
Geesterweg 
- tussen Roemersdijk en De Tarp 
- overig 
George Bizetstraat 
Groenelaantje 
H  
Händelstraat  
- WZ grenzend aan Buurtweg 
- overig 
Heer Derckplantsoen 
- WZ grenzend aan Geesterweg 
- OZ grenzend aan Julianaweg 
Heer Hugostraat 
- WZ grenzend aan Geesterweg 
- OZ grenzend aan Koningsweg 
Hemweg 
Het Stet 
Hoocamp  
Hoornselaan 
Hoogegeest 
I  
Ixiastraat 
J  
Jeroen Boschstraat  
Johann Strauszlaan  
- WZ grenzend aan Buurtweg  
- overig 
Johannes Vermeerstraat 
Julianaplein 
- OZ grenzend aan Koningsweg 
- WZ grenzend aan Simon 
Pauwelslaan 
Julianaweg 
K  
Kanaaldijk 
Kerkemeer  
Kerklaan 
Klaas Hoornlaan 
Klein Dorregeest 
Kloosterlaan  
- OZ grenzend aan Buurtweg 
- overig 
Koningshof 
Koningsweg  
- NZ tot nr. 121 
- ZZ 
Krochtlaan 
L  
Lamoorslaan 

 
 
luw 
regulier 
vrij 
luw 
 
 
bijzonder 
vrij 
 
luw 
bijzonder 
 
luw 
bijzonder 
regulier 
bijzonder 
vrij 
regulier 
regulier 
 
vrij 
 
vrij 
 
bijzonder 
vrij 
vrij 
 
bijzonder 
 
luw 
bijzonder 
 
regulier 
vrij 
bijzonder 
luw 
regulier 
 
bijzonder 
vrij 
luw 
 
bijzonder 
regulier 
regulier 
 
regulier 
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Lange Dresch  
Lelielaan 
Lydweg  
- OZ grenzend aan Buurtweg 
- overig 
M  
Madeliefpad 
Martin Luther Kingstraat 
Meerweg 
Mendelssohnplein 
Mendelssohnstraat  
- WZ grenzend aan Startingerweg 
- overig 
Molenbuurt 
Molenlei 
Molenpad 
Mozartlaan 
O  
Outerlant  
- OZ 
- WZ 
P  
Pastoor v.d. Bergstraat  
Pieter de Hooghstraat 
Pinksterbloempad 
Pontweg-Noord 
President Kennedylaan 
Prins Bernhardlaan 
R  
Raadhuisweg  
- NOZ tussen Wagnerlaan en 
Dorpsstraat 
- WZ tussen Buurtweg en 
Wagnerlaan 
Rembrandtsingel 
Roemersdijk  
- NZ 
- dorpsrand ZZ 

vrij 
luw 
 
bijzonder 
vrij 
 
luw 
luw 
bijzonder 
vrij 
 
bijzonder 
vrij 
luw 
vrij 
bijzonder 
vrij 
 
 
luw 
vrij 
 
vrij 
vrij 
luw 
regulier 
luw 
luw 
 
 
 
 
luw 
bijzonder 
vrij 
 
regulier 
vrij 

S  
Schouw 
Schubertstraat 
Simon Pauwelslaan 
Sluisweg 
Speenkruidlaan 
Startingerweg  
- NZ tussen Raadhuisweg en nr. 30 
- ZZ 
Strammerboogh  
- OZ grenzend aan Geesterweg 
- overig 
T  
Tulpenlaantje 
U  
Uiterdijk 
V  
Veldbloemenlaan  
- OZ grenzend aan Koningsweg 
- overig 
Verdistraat  
- WZ grenzend aan Buurtweg 
- overig 
Verlengde Roemersdijk 
Vierhuysen 
Vivaldihof  
- OZ 
- WZ 
Vrijheidsplantsoen 
W  
Wagnerlaan 
Waterzijde  
Westerweg  
- NZ tussen Waterzijde en De 
Kwekerij 
- overig 
Wilhelminaplein 

 
regulier 
vrij 
luw 
regulier 
luw 
 
bijzonder 
regulier 
 
luw 
vrij 
 
regulier 
 
regulier 
 
 
bijzonder 
luw 
 
bijzonder 
vrij 
regulier 
vrij 
 
luw 
vrij 
luw 
 
vrij 
vrij 
 
 
vrij 
regulier 
bijzonder 

 
Bakkum 
 
A  
Achterlaan 
B  
Bakkummerstraat 
Bleumerweg  
- WZ tussen Heereweg en Jan 
Miessenlaan 
- overig 
Brederodestraat  
- NZ grenzend aan Stetweg 
- overig 
C  
Const Huygensstraat  
- NWZ grenzend aan Stetweg 
- overig 
Costerstraat 
D  
Dokter Benderslaan 
Dokter Melchiorlaan 

 
bijzonder 
 
bijzonder 
 
 
bijzonder 
regulier 
 
bijzonder 
vrij 
 
 
bijzonder 
vrij 
vrij 
 
luw 
vrij 

Dokter Teenstralaan  
Dr Jacobilaan 
Dr Ramaerlaan 
Duinenbosch 
Duinenboschweg 
Duinpad  
Duinweg 
E  
Eerste Groenelaan  
- WZ grenzend aan 
Bakkummerstraat 
- overig 
G  
Geversweg 
Groenelaantje 
H  
Haagscheweg 
Heereweg  
- ZZ tot en met nr. 74 

vrij 
bijzonder 
bijzonder 
bijzonder 
regulier 
regulier 
regulier 
 
 
 
bijzonder 
vrij 
 
regulier 
regulier 
 
regulier 
 
bijzonder 
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- overig 
Hoogeweg 
J  
Jan Miessenlaan 
Johannisweg 
K  
Kinnehin 
L  
Limmerweg 
M  
Madeweg 
N  
Noorderstraat 
O  
Oude Schulpweg 
P  
P C Hooftstraat 
Poelven 
Prof van der Scheerlaan 
Prof Winklerlaan  
- OZ tussen Dr Ramaerlaan en Prof. 
Scheerlaan 
- OZ tussen Dr Ramaerlaan en Dr 
Ramaerlaan 
- overig 
S  
Schelgeest 
Schulpstet  
Sifriedstraat 
Stetweg 
- WZ tussen Van 
Oldenbarneveldweg en Van 
Haerlemlaan 
- OZ tussen Van Haerlemlaan en 
Brakersweg 

regulier 
regulier 
 
regulier 
regulier 
 
regulier 
 
regulier 
 
regulier 
 
regulier 
 
regulier 
 
vrij 
vrij 
luw 
 
 
luw 
 
bijzonder 
regulier 
 
vrij 
vrij 
regulier 
 
 
 
bijzonder 
 
vrij 

T  
Tetburgstraat  
Tweede Groenelaan  
- WZ grenzend aan 
Bakkummerstraat 
- overig 
V  
Van Assendelftlaan  
Van Bergenlaan  
Van der Mijleweg 
Van Duurenlaan 
Van Haerlemlaan  
Van Oldenbarneveldweg 
Van Polanenlaan  
Van Renesselaan  
- NZ tussen Prof van der 
Scheerlaan en Dr Jacobilaan 
- ZZ na Dr Jacobilaan 
Van Uytrechtlaan 
Vinkebaan  
- WZ grenzend aan 
Bakkummerstraat 
- overig 
Vondelstraat 
Z  
Zanddijk 
Zanderijweg 
Zeeweg  
- WZ 
- tussen Duinenbosch en 
Heereweg 
- OZ 
Zuiderdijkje 

 
bijzonder 
 
 
bijzonder 
vrij 
 
vrij 
vrij 
bijzonder 
bijzonder 
vrij 
bijzonder 
vrij 
 
 
luw 
bijzonder 
vrij 
 
 
bijzonder 
vrij 
vrij 
 
regulier 
regulier 
 
regulier 
bijzonder 
regulier 
regulier 

 
Castricum 
A  
Aafke van Hulststraat 
Achterweide  
Admiraal de Ruyterlaan  
Adr Banckertsstraat 
Albert Schweitzerlaan 
Alkmaarderstraatweg 
Anemonenveld 
Anna Bijnsstraat 
Anna Blamanstraat 
Anna Paulownastraat 
Anna Reynvaansingel  
Anna van Burenstraat 
Anna van Saksenstraat 
Arentsburg 
Arisven  
Arnoldsonstraat 
Asserlaan 
Augusta de Witstraat 
B  
Baartven 
Bachstraat 
Bakkerspleintje 

 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
vrij 
vrij 
bijzonder 

Bartókstraat 
Beethovensingel  
Belle van Zuylenlaan 
Berkenlaan 
Beverwijkerstraatweg  
- NWZ tussen Stationsweg en 
Puikman 
- NOZ tussen Stationsweg en Oude 
Haarlemmerweg 
- ZWZ tussen Onderlangs en 
Korendijk  
- overig 
Bijlacker 
Bizetstraat 
Bloemgaarde  
Boccherinistraat  
Bommerscroft 
Boterbloem 
Brakenburgstraat 
- WZ tussen Mient en 
Geelvinckstraat 
- OZ tussen Geelvinckstraat en 
Burg. Lommenstraat 

vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
 
bijzonder 
 
bijzonder 
 
regulier 
regulier 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
 
luw 
 
bijzonder 
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Brakersweg  
Braveld 
Breedeweg 
Bremlaan 
Buitendijkspad 
Burgemeester Boreelstr 
Burgemeester Lommenstr 
Burgemeester Mooijstraat 
Burgemeester Zaalbergstr 
Buwitsacker 
C  
C F Smeetslaan  
- WZ tussen Prinses Beatrixstraat 
en Soomerwegh 
- tussen Sommerwegh en 
Hendersonstraat 
- OZ tussen Hendersonstraat en 
Laan van Albert’s Hoeve 
Carry van Bruggenstraat 
Castricummer Werf  
- ZZ 
- NZ 
Cesar Franckstraat 
Charley Tooropstraat 
Charlotte de Bourbonstr 
Charlotte Ruyslaan  
Charlotte van Pallandtlaan  
Chopinstraat  
Cieweg 
Coba Ritsemastraat 
Compaanhof 
Cornelia de Langestraat 
Cralencroft 
Cronenburgerlaantje 
D  
Dag Hammarskjöldlaan 
De Bloemen  
De Boogaert 
De Brink 
De Loet 
De Santmark  
Deurganck 
Dokter van Nieveltweg  
- WZ grenzend aan Dorpsstraat 
- NZ grenzend aan C F Smeetslaan 
- overig 
Doodweg 
Dorcamp 
Dorpsstraat 
Dotterbloem 
Dr Leenaersstraat 
Droogbloem 
Duindoornlaan  
Duyncroft 
E  
Eerste Groenelaan  
Elisabeth Boddaertstraat 
Esdoornlaan  
Etty Hillesumstraat 
F  

regulier 
vrij 
bijzonder 
vrij 
regulier 
luw 
luw 
bijzonder 
luw 
vrij 
 
 
 
bijzonder 
 
luw 
 
vrij 
vrij 
 
regulier 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
regulier 
 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
 
bijzonder 
luw 
vrij 
regulier 
vrij 
bijzonder 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 

Fien de la Marstraat 
G  
G. Kuijs-Piepersstraat 
G. van Leesten-Kolthofflaan 
Ganzerik 
Gasstraat 
Geelvinckstraat 
Geesterduin 
Geesterduinweg  
- ZWZ tussen Soomerwegh en C F 
Smeetslaan 
- OZ tussen Nansenlaan en C F 
Smeetslaan 
- NOZ tussen Soomerwegh en 
Nansenlaan 
Gerbrandsven 
Gesina Veldtstraat 
Gladiolenveld  
Gobatstraat  
Goudenregenlaan 
Gouden Stulp 
Griegstraat 
Groenling  
Groteweide 
Grutto 
H  
H Roland Holststraat 
Händelstraat 
Harriët Freezerstraat 
Heemstederweg 
Hélène Mercierhof 
Helmbloem 
Helmkade  
Hendersonstraat 
Hendrik Casimirstraat 
Henri Dunantsingel 
Henri Schuytstraat 
Het Gorsland 
Het Korte Land 
Het Lageland 
Het Nieuwland 
Het Strengh  
- ZZ grenzend aan Breedeweg 
- overig 
Het Wamellant 
Het Zuiderland 
Hollaan 
Hoogevoort  
Hooiweide  
Hoornbloem  
Houtsnip 
H. van Ginhovenstraat 
Hyacintenveld 
I  
Iepenlaan 
Irissenveld 
J  
J.H. van Kinsbergenstraat 
J.J. van Nesstraat 
J. van Heemskerklaan 

vrij 
 
luw 
vrij 
vrij 
bijzonder 
luw 
luw 
 
 
luw 
 
luw 
 
vrij 
regulier 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
bijzonder 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
vrij 
vrij 
vrij 
regulier 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
bijzonder 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
bijzonder 
vrij 
vrij 
vrij 
regulier 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
 
vrij 
vrij 
 
vrij 
vrij 
vrij 
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Jacob Catsstraat 
Jacob Rensdorpstraat  
- WZ  
- OZ 
Jan Evertsenlaan 
Jan Hobergstraat  
Jan van Brakellaan 
Jan van Nassaustraat 
Jo Imminkstraat 
Jo Vincentstraat 
Johan Willem Frisostraat  
Joos de Moorstraat 
Juliana van Stolbergstraat 
K  
Kamperfoelielaan 
Karekiet  
- dorpsrand OZ en NOZ 
- overig 
Karel Doormanstraat 
Kastanjelaan 
Kemphaan  
- dorpsrand OZ 
- overig 
Kerckeven  
- dortpsrand ZZ 
- overig 
Kerkedijk 
Kerkpad 
Kievit  
- WZ grenzend aan Soomerwegh  
en dorpsrand NOZ 
- overig 
Klapweide 
Kleibroek 
Koekoeksbloem 
Koning Willemstraat  
- ZZ 
- NZ 
Koningin Emmastraat 
Koningin Julianastraat 
Koningin Wilhelminalaan 
Kooiplein 
Kooiweg  
- NZ 
- ZZ 
Korendijk 
Korte Brakersweg 
Korte Cieweg 
Kortenaerplantsoen  
- ZZ 
- NZ 
Kramersweg 
L  
La Fontainestraat vrij  
Laan van Albert’s Hoeve  
- dorpsrand tussen CF Smeetslaan  
en Charlotte Ruyslaan 
- overig 
Laanacker 
Leeuwerik 

luw 
 
luw 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
vrij 
 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
 
luw 
vrij 
 
luw 
vrij 
regulier 
bijzonder 
 
 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
luw 
vrij 
vrij 
luw 
luw 
vrij 
 
luw 
vrij 
regulier 
regulier 
luw 
 
luw 
vrij 
regulier 
 
vrij 
 
 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 

Leo Toepoelstraat  
- NZ grenzend aan Verlegde 
Overtoom 
- overig 
Lide Tulpsingel 
Lijsterbeslaan 
Lindenlaan 
Lizzy Ansinghstraat 
Louise de Colignystraat 
M  
M.H. Tromplaan  
- ZZ grenzend aan Oranjelaan 
- overig 
Maartje Offersstraat 
Malleweg 
Margaret Krophollerlaan  
- dorpsrand OZ 
- overig 
Marshallstraat 
Martin Luther Kinglaan 
Meester Bodewesstraat 
Meester Dekkerstraat  
- NZ grenzend aan Breedeweg 
- overig 
Meester Ludwigstraat  
- NZ grenzend aan Breedeweg 
- overig 
Meester Nijsenstraat 
Meidoornlaan 
Mendelssohnlaan 
Merel  
- dorpsrand OZ 
- overig 
Mient 
- OZ 
- WZ 
Molendijk 
Molenweide 
Monetastraat 
Mozartlaan 
Mr. G. v.d. Bempdenstraat 
N  
Nachtegaal 
Nansenlaan  
- ZWZ tussen Geesterduinweg en 
Hendersonstraat 
- overig 
Narcissenveld  
Neeltje Groentjesstraat 
Nienke van Hichtumstraat 
Nuhout v.d. Veenstraat  
- ZZ grenzend aan Breedeweg 
- overig 
O  
Offenbachstraat  
- OZ 
- WZ 
Onderlangs  
Oosterbuurt 
Oosterweide  

 
 
luw 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
 
bijzonder 
luw 
 
bijzonder 
luw 
luw 
vrij 
vrij 
 
luw 
vrij 
 
luw 
regulier 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
 
vrij 
 
 
luw 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
 
bijzonder 
luw 
 
 
luw 
vrij 
regulier 
regulier 
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- dorpsrand 
- overig 
Oranjelaan 
Orchideelaan  
- ZZ grenzend aan Ruiterweg 
- overig 
Oude Haarlemmerweg  
- NOZ 
- ZOZ 
- WZ 
Oudeweg 
Overtoom 
P  
Paardenweide 
Pastinaak 
Paulingstraat 
Pernéstraat 
Peter Duijmstraat 
Petronella Voûtestraat 
Piet Heinlaan 
Pieter Kieftstraat  
- NOZ tussen Rollerusstraat en 
Doodweg  
- overig 
Pimpernel 
Pinksterbloem 
Pirola 
Plantenhove  
- WZ bebouwing grenzend aan 
Soomerwegh 
- overig 
Polderdijk 
Pr. Frederik Hendrikstraat  
- ZZ grenzend aan Prinses 
Beatrixstraat  
- overig 
Prins Bernhardstraat 
Prins Hendrikstraat 
- ZZ grenzend aan Prinses 
Beatrixstraat  
- overig 
Prins Mauritsstraat  
- ZZ grenzend aan Prinses 
Beatrixstraat  
- overig 
Prinses Beatrixstraat 
Prinses Irenestraat 
Prinses Margrietstraat 
Prinses Marijkestraat 
Provincialeweg 
Puikman 
R  
Raadhuisplein 
Ravelstraat  
- ZZ grenzend aan Oranjelaan 
- overig 
Richard W. Taylorstraat 
Rietkamp  
- ZZ tussen Hooiweide en 
Breedeweg 

luw 
vrij 
luw 
 
luw 
vrij 
 
bijzonder 
regulier 
bijzonder 
luw 
bijzonder 
 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
luw 
vrij 
vrij 
 
 
regulier 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
 
 
luw 
vrij 
regulier 
 
 
luw 
vrij 
luw 
 
 
luw 
vrij 
 
 
luw 
vrij 
luw 
luw 
luw 
luw 
regulier 
regulier 
 
luw 
 
luw 
vrij 
luw 
 
 
regulier 

- NZ tussen Cieweg en Hooiweide 
Rollerusstraat  
- NZ grenzend aan Breedeweg 
- WZ 
- OZ 
Rooseveltlaan 
Rosa Spierstraat  
- dorpsrand 
- overig 
Rossinistraat 
Ruiterweg 
Rusthof 
S  
Sans Souci 
Scheerling 
Schippersweide  
- dorpsrand 
- overig 
Schoolstraat 
Schoutenbosch  
- NZ grenzend aan Overtoom 
- overig 
Schubertplantsoen  
- OZ 
- WZ 
Silene 
Sleutelbloem 
Soomerwegh 
Stationsweg 
T  
Tapuit 
Tempelaarstraat 
Teunisbloem 
Tijm 
Tine Marcushof  
Tolweid 
Torenstraat  
- ZZ grenzend aan Dorpsstraat  
- overig  
Tormentil 
Triade 
Tuin v. Kapitein Rommel 
Tulpenveld 
Tureluur 
V  
Van Egmondstraat 
Van Hoockerkenstraat 
Van Speykkade 
Verdistraat 
Verlegde Overtoom 
Vleugeltjesbloem 
Voorweide  
- dorpsrand  
- overig 
W  
Wagnerstraat 
Walingstuin  
- NWZ tussen De Loet en 
Hendersonstraat 
- overig 

vrij 
 
bijzonder 
luw 
regulier 
vrij 
 
luw 
vrij 
vrij 
luw 
luw 
 
luw 
vrij 
 
luw 
vrij 
bijzonder 
 
bijzonder 
luw 
 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
luw 
 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
bijzonder 
 
bijzonder 
luw 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
 
luw 
luw 
vrij 
vrij 
bijzonder 
vrij 
 
luw 
vrij 
 
vrij 
 
 
luw 
vrij 
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Walstro  
- WZ grenzend aan Soomerwegh 
- overig 
Wayenburgh 
Weberstraat 
Wederik 
Weegbree 
Wielewaal 
Willem Alexandersingel 
Willem de Rijkelaan  
- OZ 
- WZ 
Willem de Zwijgerlaan  
- NZ grenzend aan Oranjelaan 
- overig 
Willem Lodewijkstraat  
- NZ grenzend aan Oranjelaan 
- overig 
Wisseven  
- dorpsrand ZZ 
- overig 
Witte de Withstraat 

 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
luw 
vrij 
 
luw 
vrij 
 
luw 
vrij 
 
luw 
vrij 
vrij 

Z  
Zoutmanlaan 
Zuster Boelrijkstraat 
Zuster Meyboomstraat 
Zwaluw 
Zwanebloem 

 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
vrij 

 
Limmen 
A  
Absalon  
Achterweg  
- ZZ tussen Dampegheestlaan en 
Schoollaan 
- overig 
B  
Bartigon 
Binnenhof 
- OZ grenzend aan de Rijksweg 
- overig 
Bloemenhof  
- OZ grenzend aan 
Dusseldorperweg 
- overig 
Bogerdlaan  
- NOZ tussen Sportlaan en 
Clusiuslaan 
- overig 
Breetjes 
Brugstraat  
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 
Burgemeester Bosmalaan 
C  
Clusiuslaan  
- OZ 
- overig 
D  
Dampegheestlaan  
- ZZ rond Achterweg 
- overig 
De Drie Linden 
De Hofstee  
De Loper 
De Omloop 
De Spil 

 
vrij 
 
 
regulier 
vrij 
 
vrij 
 
bijzonder 
luw 
 
bijzonder 
vrij 
 
 
regulier 
vrij 
vrij 
vrij 
bijzonder 
vrij 
 
 
regulier 
vrij 
 
 
regulier 
vrij 
bijzonder 
luw 
luw 
luw 
luw 
luw 

De Wieken 
Den Burglaan 
Dopheide 
Dronenlaantje 
Du Peyroulaan 
Dusseldorperweg 
E  
Eikepage 
Elzenlaan 
Enterij  
- OZ grenzend aan 
Dusseldorperweg 
- WZ grenzend aan Rijksweg 
- overig 
F  
Fortuna 
G  
Geerkens 
Gele Prins 
Goudstuk 
H  
Hazelaantje 
Helmar  
Het Achtkant  
Het Kieftenland 
Het Palet  
Hogeweg  
- NZ tussen Nieuwelaan en Burg 
Nieuwenhuijsenstraat 
- ZZ grenzend aan Rijksweg 
- overig 
Hyacinthenlaan 
J  
Jan Valkeringlaan 
K  
Kamvaren 

luw 
vrij 
vrij 
regulier 
vrij 
bijzonder 
 
bijzonder 
vrij 
 
 
bijzonder 
bijzonder 
vrij 
 
vrij 
 
vrij 
vrij 
vrij 
 
regulier 
vrij 
luw 
vrij 
bijzonder 
 
 
bijzonder 
bijzonder 
vrij 
vrij 
 
vrij 
 
vrij 
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De Vang 
Kapelweg  
- NWZ gemeentegrens  
tot Pagenlaan 
- NOZ gemeentegrens tot Visweg 
- OZ tussen Visweg en Pagenlaan 
- ZZ tussen Pagenlaan en Burg 
Nieuwenhuijsenstraat 
Keizerskroon  
Kerkweg 
Koningsdam 
Kopmand 
Kortelaan 
L  
Lage Weide  
Lange Akker 
M  
Maatlat  
Meidoornlaan 
Middenweg  
- NZ bebouwing grenzend aan 
Rijksweg  
- NZ bebouwing rond Kerkweg 
- overig 
Molenweg  
- NZ bebouwing grenzend aan Burg 
Nieuwenhuijsenstraat 
- overig 
N  
Nachtorchis 
Nauwelaantje  
Nesdijk 
Nieuwelaan 
O  
Oosterzijweg  
- ZZ grenzend aan Visweg 
- overig 
Oranjezon 
Ostara 
Oudeweg 
P  
Pagenlaan 
Pageveld  
Pijlkruid 
Plantraam 
Provincialeweg 
R  
Ratelaar 
Rietorchis 
Rijksweg 
Roelat 
Rooinap 

vrij 
 
 
regulier 
luw 
bijzonder 
 
bijzonder 
vrij 
bijzonder 
vrij 
vrij 
vrij 
 
vrij 
vrij 
 
vrij 
vrij 
 
 
bijzonder 
bijzonder 
vrij 
 
 
bijzonder 
luw 
 
vrij 
vrij 
regulier 
luw 
 
 
bijzonder 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
 
bijzonder 
vrij 
vrij 
vrij 
regulier 
 
vrij 
vrij 
bijzonder 
vrij 
vrij 

S  
Schipperslaan 
Schoollaan  
- WZ grenzend aan Schoollaan 
- overig 
Schoolweg  
Sportlaan 
Startingerweg 
Stetlaantje 
T  
‘t Kieftenland 
Terwiel 
Thalia 
Theebos 
Tormentil 
U  
Uitgeesterweg  
- NZ grenzend aan Rijksweg  
- overig 
V  
Vaartkant  
Van Alkemadelaan 
Veenpluis 
Vijverlaan  
Vinkenbaan 
Vislaantje  
Visweg 
Vogelmelk 
Vredeburglaan 
Vuurbaak 
W  
Wanne 
Westerweg 
- NZ gemeentegrens tot bebouwing 
Pagenlaan 
- ZZ bebouwing Pagenlaan tot 
Rijksweg 
Willemshoeve 
Z  
Zeeweg 
Zeewinde 
Zijakkertje 
Zomerschoon 
Zonnedauw 
Zuideinderweg 
Zuidkerkenlaan  
- WZ grenzend aan Rijksweg 
- overig 
Zwanebloem 

 
luw 
 
bijzonder 
regulier 
vrij 
vrij 
regulier 
vrij 
 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
 
 
bijzonder 
regulier 
 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
luw 
vrij 
bijzonder 
vrij 
vrij 
vrij 
 
vrij 
 
 
regulier 
 
bijzonder 
luw 
 
regulier 
vrij 
luw 
vrij 
vrij 
regulier 
 
bijzonder 
regulier 
vrij 

 
De Woude 
Kogerpolder 
Stierop 
Woude 
Zuidlaan 

regulier 
regulier 
bijzonder 
bijzonder 

  

 
 


