
 

 
 
 
 
 

Welstandsnota Katwijk 2012 
 

17. Objecten 
 

1. Algemeen  
2. Dorpskernen 
3. Boulevard 
4. Duinvilla’s 
5. Stempelwijken 
6. Stratenwijken 
7. Dorpse wijken 
8. Woonerfwijken 
9. Lintbebouwing 
10. Modern 
11. Woonhoven 
12. Bedrijventerreinen 
13. Enclaves 
14. Tuinbouwgebieden 
15. Sportparken 
16. Kust en landelijkgebied. 

1177..  OObbjjeecctteenn    
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Toepassing van object omschrijvingen 
 
Net als het benoemen van gebieden kent elke gemeente of regio ook haar specifieke gebouwen of gebouwtypen of een veel 
voorkomende bouwwerk. Zo zijn er gebouwtypen of bouwwerken of objecten te benoemen die zo gebiedseigen of 
beeldbepalend zijn, dat daarvoor afzonderlijke criteria voor opgesteld zijn. Daarnaast zijn er objecten die in meerdere 
gebieden voorkomen. De criteria voor deze objecten zijn apart benoemd in dit deel van de welstandsnota. Voor deze 
objecten geldt wel dat de beoordelingskaders altijd in samenhang gezien dienen te worden met de gebiedsgerichte 
beoordelingskaders van het gebied waarin het bouwwerk is of wordt geplaatst. In dit deel van de welstandsnota worden 
de objectgerichte welstandscriteria genoemd voor de bouwwerken die vanwege hun beeldbepalende karakter en/of een 
specifieke toepassing een eigen beoordelingskader krijgen. Voor de volgende objecten zijn in dit hoofdstuk 
welstandscriteria opgenomen: 
Object A: Monumenten en beeldbepalende panden 
Object B: Technische voorzieningen, zonnepanelen en antennes 
Object C: Dakkapellen  
Object D:  Reclame-uitingen en naamsvermeldingen 
Object E: Woonschepen 
Object F: Woonwagens 
 
De algemene en de gebiedsgerichte welstandscriteria zijn van toepassing, maar worden aangevuld met de in deze 
brochure genoemde objectcriteria. 
Per object is een samenhangend beoordelingskader opgesteld, waarin steeds de volgende onderdelen aan de orde komen 
(vergelijkbaar met gebiedsgerichte beoordelingskaders): 
 
- Omschrijving en uitgangspunten 
- Welstandscriteria 
 
De beschrijvingen bestaan grotendeels uit een algemene beschrijving van het type bouwwerk, indien van toepassing de 
cultuurhistorische betekenis, de functie en de stedenbouwkundige en architectonische principes. 
 
Net als de gebiedsgerichte welstandscriteria zijn ook de criteria voor specifieke bouwwerken doorgaans relatieve criteria. 
De welstandscriteria zijn afgestemd op de gewenste beleidsrichting van de gemeente Katwijk. Deze criteria beschrijven de 
standaard voor een bouwplan. Ze zijn zoveel mogelijk objectief. Daardoor kunt u van tevoren goed inschatten of uw 
bouwplan voldoet aan de eisen. Bovendien kan uw bouwplan snel worden getoetst. Deze criteria gelden niet voor 
monumenten. Hiervoor is een apart hoofdstuk opgenomen in deze brochure. 
 
Afwijken van de objectgerichte criteria 
Het kan voorkomen dat uw bouwplan niet aan de objectcriteria voldoet, omdat u voor een bijzondere of afwijkende 
oplossing kiest. In dat geval adviseren wij u, alvorens u een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen indient, deze 
eerst als vooroverleg aan gemeente voor te leggen. Uw plan wordt dan aan het bestemmingsplan getoetst en aan de 
welstandscommissie voorgelegd. De welstandscommissie zal uw plan alsnog aan de specifieke criteria van de categorie 
waarin het bouwwerk hoort, toetsen. Hierna zult u van de gemeente een advies krijgen om wel of geen 
omgevingsvergunning met de activiteit bouwen in te dienen. U bent altijd vrij om een omgevingsvergunning met de 
activiteit bouwen in te dienen, maar om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan te allen tijde eerst een vooroverleg te 
voeren. Bij monumenten in het bijzonder is dit vooroverleg noodzakelijk! 
 
Informatie 
Kijkt u op de gemeentelijke website www.katwijk.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling 
Veiligheid.  
 
Koningin Julianalaan 3 
2224 EW Katwijk 
Tel. 071 406 5000 
info@katwijk.nl 
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A. Monumenten 
 
Omschrijving 
In de gemeente Katwijk zijn veel gebouwen aangemerkt als rijksmonument of gemeentelijk monument. Deze 
monumenten/panden verbeelden de cultuurhistorische- en architectonische kwaliteiten van Katwijk. Om de kwaliteiten 
van de toegepaste, vaak traditioneel-ambachtelijke bouwkunst of cultuurhistorische waarde zichtbaar in tact te houden 
dient er zorgvuldig om te worden gegaan met nieuwe ontwikkelingen in, aan en om deze gebouwen. In deze brochure van 
de welstandsnota is een reservering gemaakt, die monumenten moet beschermen tegen aantasting van de 
bebouwingskarakteristieken, als gevolg van verbouwing, renovatie en/of uitbreidingen. De algemene en de 
gebiedsgerichte welstandscriteria zijn dus altijd van toepassing, maar worden aangevuld met de hierna volgende 
specifieke criteria die zijn gericht op het behouden en versterken van het karakter van het gebouw in hoofdlijnen.  

 
Welstandscriteria 
Deze aanvullende criteria zijn gericht op het behouden en versterken van het karakter van het monument of 
beeldbepalende pand. Voor elke bouwaanvraag met betrekking tot een gemeentelijk- of rijksmonument of beeldbepalend 
pand is zowel een welstandsadvies als een advies van de monumentencommissie nodig. In beide adviezen zal worden 
ingegaan op vormgeving. In het monumentenadvies wordt tevens ingegaan op de authenticiteit van het materiaal en de 
historische indeling en structuur van het pand, alsmede de afwerking aan binnen- en buitenzijde. 
 
Bebouwing en omgeving 

• Het monument dient als zelfstandige eenheid in hoofdvorm en structuur herkenbaar te blijven. 

• Het culturele aspect, de  historische achtergrond en  historisch ensemble wordt in de monumentvergunning, 
onderdeel van de omgevingsvergunning, getoetst. 
 

 
Massa en vorm 

• Wanneer er sprake is van een duidelijke hiërarchie in de hoofdvorm van het gebouw of gebouwencomplex, dient deze 
gehandhaafd te blijven.(hierarchie is samenhang in volgorde van belang, classificatie van de elementen) 

• Het silhouet van het gebouw dient in stand te blijven, grote aan- en opbouwen zijn niet toegestaan. 

• Behouden van authentieke detailleringen, ornamenten en gevelversieringen. 

• Behoud van stijlkenmerken en authentiek bouwmateriaal. 
 
Detaillering, kleur en materiaal 

• Behouden van oorspronkelijk detailleringen, ornamenten en gevelversieringen. 

• Detaillering dient in harmonie met het gebouw en omgeving, gevarieerd en zorgvuldig te worden toe gepast; 

• Bij renovatie: aan- of verbouw de stijl afstemmen op het bestaande gebouw. Hierbij is het interpreteren van 
historische kenmerken naar hedendaagse vormentaal mogelijk. Herkenbaarheid van het oorspronkelijke is 
uitgangspunt 

• Materiaalgebruik gelijk aan of vergelijkbaar met het bestaande. Bij hoge uitzondering kan kunststof worden 
toegestaan. Het materiaalgebruik is een uitgangspunt voor stijl en tijdgeest. 

• Bij verbouw/renovatie: extra aandacht voor metselwerk en samenstelling en uitvoering van het voegwerk en 
detaillering, behouden gaat voor vernieuwen. 

• Het kleurgebruik dient aan te sluiten bij de kenmerkende kleuren van het bestaande gebouw en gebasserd op 
onderzoek naar het oorspronkelijke kleurgebruik. 

• Toevoegingen en/of aanpassingen kunnen worden toegestaan mits deze ondergeschikt en omkeerbaar zijn. 
 
 

Afweging welstandsadvies en monumentadvies 

• Het monumentenadvies weegt de monumentenwaarde op basis van de monumentenwet en het oorspronkelijk 
materiaal. De afleesbaarheid van de geschiedenis is uitgangspunt, aanpassingen zijn bij voorkeur reversibel. 
Technische haalbaarheid en kennis van materiaaleigenschappen zijn uitgangspunt. 

• Het welstandsadvies weegt toevoegingen en aanpassingen op basis van functie, gebruik en op basis evenwicht ten 
opzichte van de stijl en materiaal, kenmerken van het bestaande gebouw en zijn omgeving.   
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B.  Technische voorzieningen, zonnepanelen en antennes 

 
Definities 
Technische voorzieningen zijn onder andere voorzieningen om gebouwen c.q. ruimtes te ventileren en/of te koelen. Deze 
voorzieningen kunnen de omgeving een rommelig aanzien geven. 
 
Een zonnepaneel dient voor energieopwekking en een zonnecollector voor warmteopwekking. Deze voorzieningen 
worden in toenemende mate ontwikkeld en toegepast. Zonnecollectoren of -panelen die niet zichtbaar zijn vanaf het 
openbaar gebied hebben weinig ontsierende invloed en zijn in de meeste gevallen vergunningsvrij. De situering van 
zonnepanelen of -collectoren wordt echter bepaald door de optimale stand ten opzichte van de zon. Voorkeur van de 
gemeente voor situering aan de achterzijde kan daarom niet van doorslaggevende aard zijn bij de beoordeling van 
dergelijke bouwaanvragen. Alleen monumenten of karakteristieken panden lijkt een alternatieve situering aan minder 
belangrijke zijden of op tuinbergingen een voor de hand liggend alternatief. Bij meerdere collectoren/panelen op één 
doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking 
op een horizontale lijn.  
 
Voor (schotel)antennes geldt dat die van wezenlijk belang zijn voor het kunnen zenden en/of ontvangen van radio-, 
televisie- en andere communicatiesignalen. Onder spriet- of staafantennemasten worden niet begrepen 
calamiteitensirenes en antenne-installaties ten behoeve van mobiele telefonie. Antennes kenmerken zich door een zeer 
eigen technische vormgeving die vooral aan de voorzijde storend kan zijn voor het straatbeeld. De gemeente streeft dan 
ook naar plaatsing van antennes achter het hoofdgebouw, in ieder geval onzichtbaar vanaf de weg of openbaar groen. 
 
Algemeen 
Technische voorzieningen, zonnepanelen en antennes dienen te voldoen  aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van 
het gebied of het object waar deze geplaatst gaat worden. 
 
Plaatsing en aantal 

• Geen airco’s en luchtwarmtepompen/apparatuur aan de voorgevel, airco’s aan de zij- of achtergevel mits weggewerkt. 
Airco’s op platte daken bij woningen, maximaal 2,00 m2 oppervlak en zoveel mogelijk midden op het dakvlak of tegen 
de zijgevel geplaatst 

• Airco’s op minimaal 1,20 meter van de dakrand geplaatst.  

• Bij plaatsing van meerdere panelen/collectoren regelmatige rangschikking op horizontale of verticale lijn in een 
bepaalde ordening. 

• Panelen/collectoren op schuine daken geheel binnen het dakvlak en de hellingshoek gelijk aan de hellingshoek van het 
dakvlak. 

• Panelen/collectoren op platte daken geheel is gelegen binnen een hoek van 15 graden vanaf de dakrand met een 
minimumafstand tot de dakrand van 0,5 meter. 

• (Schotel)antennes aan een achtergevel bevestigt, in ieder geval niet aan de voorgevel of voor in de voortuin geplaatst. 

• Bij gestapelde woningbouw gecentreerd op het platte dak of aan het balkon geplaatst binnen het verticale en 
horizontale vlak van het balkon. 

• Maximaal één spriet-, staaf- of schotelantenne aan, op of bij een woning/pand. 
 
Maatvoering 

• Hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing op erf vanaf het maaiveld gemeten maximaal 5 meter. 

• Hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel maximaal 5 meter uitsteken boven de dak rand of nok. 

• Hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing op het dak maximaal 5 meter uitsteken boven het dak. 
 
Vormgeving 

• Antennes, zonnepanelen en bijbehorende voorzieningen (mast, bedrading, tuidraden etc.) als één geheel vormgeven. 

• Airco’s aan de gevel zoveel mogelijk wegwerken achter een raster. 

• Indien (schotel) antennes en zonnepanelen zichtbaar zijn vanaf de weg of de openbare ruimte: zo onzichtbaar mogelijk 
plaatsen (een minimum aan dwarssprieten kan hiertoe bijdragen). 

• Bij antennes beperken van aantal tuidraden. Bij bevestiging aan gevel geen tuidraden (stabiliteit wordt behaald uit de 
bevestiging aan de gevel). 

 
Materiaal en kleur 

• Voor panelen/collectoren en airco-units geldt ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met de gevel, 
onopvallend en aanvaardbaar in relatie tot de omgeving. 

• De kleur van een (schotel)antenne overeenkomstig met het achterliggende dakvlak/gevel of anders zwart, antraciet of 
donkergrijs. 
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C. Dakkapellen  

 
Definitie 
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar 
woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer 
bepalend. De voorkeur gaat daarom uit naar een dakkapel aan de achterkant (op het achter- of zijdakvlak als het zijerf of- 
gevel niet gekeerd is naar de weg of de openbare ruimte). Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een 
dakvlak. Het plaatsen van een dakkapel mag dus niet ten koste gaan van de karakteristiek van de kapvorm. Daarom mag 
een dakkapel nooit domineren in het silhouet van het dak en moet de noklijn van het dak, afhankelijk van het 
straatprofiel, vanaf de weg zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij 
meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en 
een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. Herhaling van dakkapellen (van dezelfde architectuur /bouwstijl) 
kan rust en samenhang brengen in het bouwblok. 
   
Algemeen 
De onderstaande criteria voor dakkapellen zijn van toepassing, tenzij er op structurele wijze een afwijkend type dakkapel 
voorkomt die bij de architectuur van de bebouwing past. Als de dakkapel gelijk is aan eerder geplaatste dakkapellen (waar 
vergunning voor verleend is) op het betreffende dakvlak van het bouwblok of op een identieke woning, dan zal de 
dakkapel als welstandsvrij worden aangemerkt. Hierdoor zal de dakkapel een vergunningsvrije dakkapel worden. Op 
monumenten mogen geen vergunningsvrije dakkapellen geplaatst worden.  
 
Plaatsing en aantal 

• Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok de dakkapellen regelmatig rangschikken op horizontale lijn, dus niet 
boven elkaar. 

• Minimaal 0,5 meter dakvlak boven, onder en ter weerszijden van de dakkapel, afstand tot zijkant gemeten aan de 
bovenzijde van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel) vrijhouden. 

• Bij meerdere dakkapellen een tussenruimte van minimaal 1  meter (0,5 meter aan weerszijden van de perceelgrens). 
 
Maatvoering 

• Hoogte maximaal 50% van de verticale hoogte van het dakvlak met een maximum van 1,75 meter aan de voorzijde en 
achterzijde gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of daktrim. 

• Breedte maximaal 50% van de breedte van het  dakvlak met een maximum van 3,00 m. (gemeten tussen midden 
woning scheidende bouwmuren of bij eindgevels gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel, bij kilkepers gemeten 
aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel). 

• Hoogte boeiboord (bovenrand dakkapel) maximaal 0,25 m. 
 
Vormgeving 

• Plat afgedekt of, bij een dakhelling groter dan 45° desgewenst een aangekapte dakkapel met een minimale dakhelling 
van 25°. 

• Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten (mits de architectuur van de 
woning dit toelaat). 

 
Materiaal en kleur 

• Materiaal- en kleurgebruik van de kozijnen en profielen gelijk aan kozijnen en profielen hoofdgebouw. 

• Kleur en materiaal zijwangen afstemmen op het dakvlak van het (hoofd-)gebouw. Beperkte toepassing van dichte 
panelen in het  voorvlak, eventueel alleen in ondergeschikte mate tussen de glasvlakken. 

• Materiaal- en kleurgebruik van kap bij aangekapte dakkapel gelijk aan de kap van het (hoofd-)gebouw. 
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D. Reclame(uitingen en naamsvermeldingen 
 

Definitie 
Een reclame-uiting is het openbaar aanprijzen van een product of dienst of het aanduiden van een naam door middel van 
opschriften, logo’s of afbeeldingen aan of op gevels van bedrijfsgebouwen, vlaggen en reclamezuilen. 
 
Algemeen 
Een APV of vergunningsplichtige reclame-uiting zal voor deze genoemde niveaus getoetst worden aan het reclamebeleid 
van de gemeente Katwijk. Een reclame-uiting dient qua plaatsing, kleurstelling, materiaalgebruik  en/of detaillering niet 
ontsierend te zijn voor het gevelbeeld en geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. 

• De vormgeving, afmetingen en kleuren van een reclame -uiting moeten afgestemd zijn op het karakter van de directe 
omgeving. 

• Gevelreclames dienen qua vormgeving, afmetingen en plaatsing afgestemd te worden op de gevelopzet. De samenhang 
en structuur van de gevel dienen behouden te blijven (geen scheiding winkelpui en verdieping, het gebouw mag niet in 
tweeën geknipt worden). 

• Bij nieuwbouw dient de reclame –uiting geïntegreerd te worden in het ontwerp/de architectuur.    

• Bij bestaande bebouwing is de bestaande samenhang en ritmiek van de gevel en straatwand essentieel voor een 
passende reclame-uiting. Indien de (historische) architectuur van bestaande bebouwing reeds voorziet in specifieke 
reclamemogelijkheden, zoals koofboorden of velden tussen raamkozijnen en - bogen, zijn dat de aangewezen plaatsen 
waar reclame-uitingen aangebracht dienen te worden. 

• Te veel en frequente herhaling van dezelfde tekst of te grote hoeveelheid tekst per reclame dient voorkomen te 
worden. Tekst beperken tot de hoofdboodschap (productaanduiding, bedrijfsnaam of andere aanduiding). 

• De reclame-uiting zelf dient grafisch goed verzorgd te zijn. De opschriften, eventueel in combinatie met afbeeldingen, 
van reclame-uitingen moeten zijn samengesteld uit esthetisch verantwoorde letters en tekens. Het reclameteken mag 
niet groter zijn dan voor een goede  leesbaarheid voor die situering noodzakelijk is. 

• Gevelbeschildering is alleen mogelijk als er sprake is van oorspronkelijk in het metsel- of stucwerk van de gevel 
verwerkte belettering of als er sprake is van herstel van een historisch geschilderde gevelreclame. 

• Geen reclames in reflecterende en/of fluorescerende kleuren. 

• Belichte en verlichte reclames zijn bij winkel – en industriegebieden toegestaan. Bij woongebieden zal dit per gebied 
variëren. 

 
Enkelzijdig reclamebord of 2object en plat op de gevel 
Woongebied 

• Naast de voordeur of entree van een praktijkruimte/bedrijfsruimte; in ieder geval onder de vloer van de eerste 
verdieping.  

• Boven de entree, gecentreerd in de gevel of passend in de structuur van de gevel/winkelpui. 

• Bij meerdere verdiepingen onder de onderdorpel van de kozijnen op de eerste verdieping. 

• Bij plaatsing op of aan een luifel binnen de contouren van het boeiboord. 

• Bij voorkeur uitgevoerd met losse letters of een passend vormgegeven naam, reclamebord of object. 
 
Winkel. en industriegebied 

• Boven de entree, gecentreerd in de gevel of passend in de structuur van de gevel/winkelpui. 

• Bij meerdere verdiepingen onder de onderdorpel van de kozijnen op de eerste verdieping. 

• Bij plaatsing op een luifel binnen de contouren van het boeiboord. 

• Uitgevoerd met losse letters, een passend vormgegeven reclamebord of lichtbak. 
 

Reclamebord of 2object op het dak 
Winkel. en industriegebied 

• Bij grotere gebouwen uitsluitend georiënteerd op de hoofd- of snelweg. 

• Uitgevoerd met losse letters, een passend vormgegeven reclamebord, -object of lichtbak. 
 

Dubbelzijdig reclamebord of 2object loodrecht op de gevel 
Woongebied 

• Passend in de structuur van de gevel/winkelpui. 

• Bij meerdere verdiepingen geplaatst onder de onderdorpel van de kozijnen op de eerste verdieping. 

• Maximaal 0,6 meter vanuit de gevel, inclusief bevestigingsconstructie; minimaal 0,5 meter van zijmuur, naburig pand 
of perceelgrens geplaatst. 

Bij voorkeur uitgevoerd als passend vormgegeven naam, reclamebord of -object. 
 
Winkel .industriegebied 

• Passend in de schaal en maat van de gevel/winkelpui.  

• Bij meerdere verdiepingen geplaatst onder de onderdorpel van de kozijnen op de eerste verdieping. 

• Maximaal 0,8 meter uit de gevel stekend, inclusief bevestigingsconstructie. 

• Uitgevoerd als passend vormgegeven reclamebord, -object of lichtbak. 
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Permanente reclamezuil 
Woongebied 

• Geplaatst op het maaiveld in de voortuin achter de erfafscheiding (niet op het dak). 

• Bestaande uit een naam- en/of beroepsaanduiding van de aanwezige praktijk en één beeldmerk of logo. 

• Uitsluitend geplaatst op eigen terrein. 

• Afmetingen in overeenstemming met het perceel en de bebouwing. 
 
Winkel – industriegebied 

• Geplaatst voor de hoofdentree van grotere gebouwen met één grotere winkelketen, meerdere winkels, bedrijven of 
bedrijventerrein. 

• Geplaatst als gezamenlijke presentatie bij de hoofdentree van het winkelgebied of bedrijventerrein. 
 
Vlag, vaandel, wimpel of banier 
Woongebied 

• Vlaggenstok bevestigd onder de vloer van de eerste verdieping van een woning of op maaiveld. 

• Banier plat of loodrecht bevestigd onder de bovendorpel van het kozijn op de eerste verdieping. 

• Minimaal 0,6 meter van zijmuur, naburig pand of perceelsgrens geplaatst. 

• Bij meerdere exemplaren identiek uitgevoerd (geen verschillende vlaggen). 

• Vlaggenstok bevestigd onder de vloer van de eerste verdieping. 
 

Winkel – industriegebieden  

• Banier plat of loodrecht bevestigd onder de bovendorpel van het kozijn op de eerste verdieping of op maaiveld. 

• Bij meerdere exemplaren identiek uitgevoerd, geen verschillende vlaggen. 

• Vlaggenmasten uitgevoerd met identieke vlaggen (afmeting en opdruk) bijvoorbeeld via een winkeliersvereniging. 

• Vlaggenmasten bij de hoofdentree van het winkelgebied of langs de hoofdweg naar het gebied toe. 

• Vlaggenmasten bij de hoofdentree van grotere gebouwen met één grotere winkelketen of meerdere winkels alle 
masten even hoog en niet hoger dan het pand of complex waarbij de vlaggenmasten komen te staan. 

 
Monumenten 
Naamsaanduidingen/reclame-uitingen op en aan monumenten in nader overleg; bovenstaande criteria zijn van 
toepassing doch nadere aandacht wordt gevraagd voor sparen/niet aantasten van het authentieke bouwmateriaal. 
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E.  Woonschepen 
 

Omschrijving en uitgangspunten 
Binnen de gemeente zijn een aantal zones aangewezen waar het toegestaan is om woonschepen aan te leggen. De 
gemeente vindt het van belang dat er een welstandstoets plaatsvindt om aan de oever van de Oude Rijn en binnen 
kanalen vanaf het land en vanaf het water een kwalitatief goede uitstraling te realiseren, en te handhaven. Het beleid 
hieromtrent is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente (APV).  Op grond van de APV wordt 
een verandering of plaatsing van een woonboot aan redelijke eisen van welstand getoetst. Deze toetsing dient te 
geschieden aan de hand van de hieronder staande welstandscriteria. Aangezien het gemeentebestuur van Katwijk de 
uiterlijke verschijning van de woonschepen van structureel belang vindt voor de ruimtelijke kwaliteit van de oever van de 
Oude Rijn, is het toetsen van woonschepen op welstand opgenomen in deze welstandsnota. 
 
In hoofdlijnen zijn er twee typen woonschepen. Het eerste type is het “omgebouwde schip” en het tweede type is de 
“drijvende bungalow”. Deze twee typen hebben eigen karakteristieken. Het doel van de welstandscriteria is het 
handhaven van deze specifieke kenmerken. De woonschepen gelegen in de aangewezen zones zijn voor het overgrote deel 
van het type: “drijvende bungalow”. Deze worden gekarakteriseerd door een betonnen bak, waarop in één of twee lagen 
woonverblijven zijn gerealiseerd. 
Deze woonschepen zijn overwegend plat afgedekt of hebben een kap met een hele flauwe helling. De kap is in dit geval 
vaak bedekt met shingles. De zijwanden van de woonverblijven bestaan uit houten- of kunststof elementen. Het 
kleurgebruik is wisselend per woonschip, per schip is echter wel duidelijk één hoofdkleur te herkennen. Bij de 
beoordeling van bouwplannen zijn de algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria altijd van toepassing. Deze worden 
aangevuld met de hierna volgende specifieke criteria. 
 
Bebouwing en omgeving 

• Eén vaartuig per ligplaats. 

• In de lengterichting parallel aan de oever. 
 
Massa en vorm 

• De romp van het schip mag qua massa/volume niet ondergeschikt zijn aan de opbouw. 

• Geen overkragende uitbouwen. 

• De woonboot heeft een eenvoudige hoofdvorm: de woonboot heeft een zadeldak, schilddak,   licht  gebogen kap of 
plat dak, geen samengestelde kap. 

 
Detaillering, kleur en materiaal 

• Op de “omgebouwde schepen” dienen nautische details gerespecteerd te worden. 

• Details ogen niet massief, maar dienen een ‘lichte’ uitstraling te hebben. 

• De opbouw dient hoofdzakelijk met één materiaal bekleed te zijn. 

• Het onderscheid tussen romp en opbouw dient door het toegepaste materiaal tot uitdrukking te  komen. 

• De gebruikte materialen dienen een duurzaam karakter te hebben. 
Het kleurgebruik mag niet contrasteren met de omgeving, dus geen signaalkleuren toepassen. 
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F.  Woonwagens 
 
Omschrijving en uitgangspunten 
Binnen de gemeente zijn een aantal zones aangewezen waar het toegestaan is om een woonwagen te plaatsen. De 
gemeente vindt het van belang dat er een welstandstoets plaatsvindt om bij een woonwagenkamp en het omliggende 
gebied een kwalitatieve uitstraling te realiseren, dan wel te handhaven. In het betreffende bestemmingsplan is 
opgenomen wat het maximale bebouwingsoppervlak mag zijn en de hoogtes van de woonwagen. 
Een verandering aan een woonwagen wordt altijd aan redelijke eisen van welstand getoetst. Toetsing dient te geschieden 
aan de hand van de hieronder staande welstandscriteria. De in de Woningwet verplicht gestelde welstandsnota zegt niets 
over het toetsen van woonwagens aan redelijke eisen van welstand. Aangezien het gemeentebestuur van Katwijk de 
uiterlijke verschijning van de woonwagens van structureel belang vindt voor de ruimtelijke kwaliteit, is het toetsen van 
woonwagens op welstand opgenomen in deze welstandsnota. 
 
Bij de beoordeling van bouwplannen zijn de algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria altijd van toepassing. Deze 
worden aangevuld met de hierna volgende specifieke criteria.  
 
Het doel van de welstandscriteria is het handhaven van specifieke kenmerken van woonwagens. 
Woonwagens zijn gekarakteriseerd door een bungalowachtig uiterlijk met in de meeste gevallen een schuin hellend dak 
bedekt met shingles. De gevels van de woonwagens bestaan uit houten- of kunststof- of steenstrip elementen. Het 
kleurgebruik wisselt per woonwagen. 
 
Bebouwing en omgeving 

• Eén woonwagen per standplaats. 

• Positionering in de heersende rooilijn. 

• In de lengterichting schuin of haaks op de weg gericht. 
  
Massa en vorm 

• Maximale hoogtes en oppervlaktes zijn geregeld in bestemmingsplan. 

• Vormgeving refererend aan bungalows. 

• Plat of licht hellend dak. 
  
Detaillering, kleur en materiaal 

• Details ogen niet massief, maar dienen een ‘lichte’ uitstraling te hebben. 

• De opbouw dient hoofdzakelijk met één materiaal bekleed te zijn. 

• Het onderscheid tussen aanbouw en bijgebouw dient door het toegepaste materiaal tot uitdrukking te komen. 

• De gebruikte materialen dienen een duurzaam karakter te hebben. 

• Het kleurgebruik mag niet contrasteren met de omgeving, dus geen signaalkleuren toepassen op grote oppervlakken. 
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