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LEESWIJZER

Leeswijzer   

De nota Welstand op het Water is geschreven om te worden gebruikt. Een 
opsteller van een plan moet erin kunnen vinden welke eisen op welke plek 
worden gesteld; de Commissie Ruimtelijke kwaliteit (CRK) moet op basis 
van de beschrijvingen en criteria een onderbouwd advies kunnen geven 
over de plannen.
Naast een praktisch gedeelte met beoordelingscriteria bevat deze nota 
ook algemene informatie over het hoe en waarom van welstand op het 
water en over de thema’s die daarbij een rol spelen.

De Inleiding beschrijft de opzet van deze welstandsnota als inhoudelijk 
toetsingskader met uitgangspunten en criteria voor welstandstoets van 
objecten op en aan het water. Het gaat daarbij om objecten met een sta-
tisch karakter, die bedoeld zijn om ter plaatse te functioneren. Het doel is 
om de inhoudelijke gronden van het welstandstoezicht onder woorden te 
brengen en inzichtelijk te maken wat de toetsingscriteria zijn.

Hoofdlijnen welstand op het water is een toelichting op de soorten ob-
jecten, de ruimtelijke context en het niveau van welstand met de bijbe-
horende kaarten. Het bevat ook de algemene welstandscriteria, nadere 
overwegingen voor erfgoed en criteria voor eventuele excessen. Dit zijn 
de uitgangspunten en overwegingen aan de hand waarvan bij vervanging 
of aanpassing wordt beoordeeld of het uiterlijk van een object past.

Het hoofdstuk Ruimtelijke systemen is een praktische uitwerking van de 
hoofdlijnen in beoordelingscriteria. Omdat het uiterlijk van het object niet 
alleen op zichzelf wordt bekeken maar ook tot zijn recht komen in de 
omgeving, is daarbij onderscheid gemaakt tussen ruimtelijke systemen. 
Deze zijn gekozen op ruimtelijke samenhang, waarbij het karakter van 
de aanwezige boten en het karakter van de omgeving is gewogen. Hierbij 
is waar mogelijk aansluiting gezocht bij de ruimtelijke systemen van ‘De 
Schoonheid van Amsterdam’. Voor elk van de ruimtelijke systemen is aan-
gegeven welke kwaliteiten een rol spelen, wat het niveau van welstand is 
en wat de uitgangspunten zijn voor de beoordeling.

Tot slot is er een bijlage met daarin een lijst met namen van scheepson-
derdelen en een lijst met scheepssoorten en scheepstypen, die een toe-
lichting vormen op begrippen uit de scheepvaart.
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Stroomschema Welstand op het Water

WAAR?
▪  Grachten (bijzonder)
▪  Amstel (bijzonder)
▪  Stadshavens (bijzonder)
▪  Landelijk Noord (bijzonder)
▪  Buiten-IJ (gewoon)
▪  Kades (gewoon)
▪  Vaarten (eenvoudig)
▪  Industriehavens (gewoon/eenv.)

WAT?
▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

CRITERIA
▪  Naar gebied en type
▪  Op hoofdlijnen:
 - criteria algemeen
 - criteria excessen
 - criteria erfgoed

Ruimtelijke systemen
Het ruimtelijk systeem is de context van het plan. Om recht te doen aan 
de kwaliteit van de omgeving is de stad verdeeld in ruimtelijke systemen. 
Daarbij is het karakter van de aanwezige boten en de omgeving gewo-
gen. Voor elk systeem is aangegeven welke kwaliteiten een rol spelen, wat 
het niveau van welstand is (bijzonder, gewoon, eenvoudig) en wat de uit-
gangspunten zijn voor de beoordeling.

Objecttype
Omdat niet alle objecten op eenzelfde manier kunnen worden beoordeeld 
zijn er op basis van kenmerken en uitgangspunten typen objecten aan-
gewezen. Voor de boten is er een onderverdeling gemaakt in schepen, 
vaartuigen en arken. In aanvulling daarop zijn installaties en oevervoor-
zieningen onderscheiden.

Naar gebied en type
De criteria voor de verschillende gebieden en typen zijn geschreven als 
een praktische handreiking bij het opstellen van plannen. Ze geven een 
bandbreedte aan, waarbinnen een verandering vrijwel zeker voldoet aan 
redelijke eisen van welstand.
Een plan dat aan de criteria voldoet, zal normaal gesproken voldoen aan 
het gevraagde niveau van welstand. Dat betekent niet, dat deze criteria 
in alle gevallen letterlijk moeten worden overgenomen. Er is interpretatie 
mogelijk op basis van de stelregel ‘Pas toe of leg uit’.
Beter mag, innovatieve oplossingen zijn bespreekbaar en maatwerk is in 
veel gevallen mogelijk. Waar nodig zal bij de interpretatie gebruik worden 
gemaakt van de criteria op hoofdlijnen.

Op hoofdlijnen
De criteria per type beschrijven een ondergrens, maar zijn ook te zien 
als een startpunt voor een gesprek over gewenste kwaliteiten. De criteria 
op hoofdlijnen vormen een interpretatiekader, waarmee redelijkheid kan 
worden gewogen en maatwerk te leveren is.
De algemene criteria beschrijven de grondslag van een goede vormge-
ving. Bij het gebruik en interpretatie van de criteria zijn zorgvuldigheid, 
proportionaliteit, terughoudendheid en bescheidenheid trefwoorden. Voor 
de beoordeling van eventuele buitensporigheden zijn excessencriteria op-
genomen. Verder zijn om tegemoet te komen aan het behoud van histo-
risch waardevolle boten overwegingen opgenomen voor erfgoed.
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Amsterdam is een waterstad. Water is bepalend voor de identiteit en aantrek-
kingskracht van Amsterdam. Het ligt ten grondslag aan de ruimtelijke struc-
tuur van de stad en is daarmee een zichtbaar onderdeel van de historische 
kwaliteiten. Tegelijkertijd is het een levendig onderdeel van het stadsbeeld.
Het water is belangrijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en wordt in-
tensief benut. De grachten, de Amstel en het IJ worden net als de kanalen, 
vaarten en plassen gebruikt om te wonen, te werken en te recreëren.

Welstand op het water
De stad hecht waarde aan de ruimtelijke kwaliteit op en aan het water. Net als 
gebouwen zijn de objecten op en aan het water zoals woonarken en steigers 
onderdeel van hun omgeving. De verschijningsvorm is niet alleen een zaak  
van de eigenaar. Elke voorbijganger en omwonende wordt ermee geconfron-
teerd. Het is een publiek belang om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Tegelijkertijd wil de gemeente burgers en ondernemers niet onnodig inperken 
in de mogelijkheden het uiterlijk van een boot of oevervoorziening af te stem-
men op hun wensen. Dit geldt voor alle veranderingen, dus zowel aanpassin-
gen als vervanging.
Het beoordelen op redelijke eisen van welstand is net al op de wal een manier 
om deze twee uitgangspunten in praktijk te brengen. Welstand op het Water 
is het inhoudelijk toetsingskader. Het bevat uitgangspunten en criteria voor 
welstandstoets van objecten op en aan het water met een statisch karakter, 
die bedoeld zijn om ter plaatse te functioneren.
Bij het opstellen van de criteria is rekening gehouden met het aanzien van de 
objecten op zichzelf en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. De criteria 
per type (schip, vaartuig of ark) opgenomen bij de ruimtelijk systemen zijn 
een handreiking om tot een plan te komen, dat voldoet aan redelijke eisen 
van welstand. Beter mag vanzelfsprekend ook, over andere oplossingen met 
een vergelijkbaar effect kan altijd worden gesproken. Voor maatwerk, inno-
vatieve oplossingen en erfgoed zijn in de hoofdlijnen criteria en overwegin-
gen opgenomen.

Doel van de welstandsnota
De welstandsnota is het kader voor beoordeling van veranderingen in het ui-
terlijk van objecten op of aan het water.
Wie een boot of oevervoorziening wil veranderen, moet voldoen aan verschil-
lende voorwaarden. Welstand is er één van. Als het plan past in het bestem-
mingsplan of de voorwaarden van de ligplaatsvergunning, kan aan de hand 
van de uitgangspunten en criteria voor welstand worden beoordeeld of het ui-
terlijk past in de omgeving. Daarbij neemt de nota het aanzien van de stad en 
een verdeling in ruimtelijke systemen als uitgangspunt.
De foto’s in deze nota zijn opgenomen om de beschrijvingen te illustreren, niet 
als afbeelding van gewenste eigenschappen.

Doel van de nota is de inhoudelijke gronden van het welstandstoezicht onder 
woorden te brengen en inzichtelijk te maken wat de toetsingscriteria zijn. De 
nota sluit aan op de systematiek van ‘De Schoonheid van Amsterdam’, waar-
mee de gebouwde omgeving wordt beoordeeld. Met de nota is ook welstand 
op het water vindbaar, leesbaar en toepasbaar.

Reikwijdte
De nota bevat criteria voor schepen, vaartuigen en arken en waterwoningen, 
die niet bestemd zijn voor de vaart en langere tijd stilliggen. Zij worden in 
het algemeen als bouwwerk aangemerkt. De welstandsnota geeft voor deze 
bouwwerken criteria als bedoeld in de Woningwet en de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht.

Ook schepen en vaartuigen die langere tijd stilliggen, maar waarmee af en 
toe gevaren wordt, vallen onder deze nota. Daarbij gaat het om (historische) 
varende schepen en vaartuigen waarop wordt verbleven. Deze worden echter 
niet als bouwwerk aangemerkt. De welstandsnota geeft voor deze categorie 

INLEIDING

Inleiding   
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nadere regels als bedoeld in de Verordening op het binnenwater 2010.   

Dat het drijvende bouwwerk niet bestemd moet zijn voor de vaart, sluit aan 
bij de terminologie van de Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit. Bij de 
bepaling of een schip wel of niet voor de vaart is bestemd, kan gekeken wor-
den naar:
▪  de vorm van het casco en het materiaalgebruik;
▪  de bedoeling waarmee het schip oorspronkelijk is of wordt gemaakt;
▪  de aanwezigheid van voortstuwing of aandrijving (al dan niet indirect);
▪  de aanwezigheid van een stuurinrichting;
▪  de zichtlijn vanuit de stuurinrichting;
▪  of het schip gebruikt mag worden om mee te varen op grond van de Binnen-

vaartwet.
De meeste van de hiervoor genoemde kenmerken spreken voor zich. De hier 
genoemde kenmerken moeten niet als cumulatief worden aangemerkt, maar 
zijn bedoeld als handvatten bij de beoordeling of een schip is bestemd en 
wordt gebruikt voor de vaart.

Schepen en vaartuigen die bedoeld zijn om mee te varen en waarvan de pri-
maire functie varen is, vallen niet onder deze nota.
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Hoofdlijnen
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De aanwezigheid van boten en oevervoorzieningen in de grachten, havens en 
andere wateren bepaalt mede het beeld van Amsterdam. Bij de vervanging of 
aanpassing wordt beoordeeld of het uiterlijk passend is. Aangezien er veel ver-
schillende soorten boten zijn en ook de ruimtelijke context sterk uiteenloopt, 
worden in dit hoofdstuk de hoofdlijnen van welstand op het water uiteenge-
zet. Dit hoofdstuk bestaat uit een toelichting op de soorten objecten, de ruim-
telijke context en het niveau van welstand. Vervolgens komen de algemene 
welstandscriteria aan bod, gevolgd door nadere overwegingen voor erfgoed en 
criteria voor eventuele excessen.

Object
Bij het beoordelen of een plan voldoet aan redelijke eisen van welstand, wordt 
in ieder geval het uiterlijk van het object op zich beoordeeld. Daarbij wordt 
rekening gehouden met het type object.
In welstand op het water wordt de term ‘boot’ gebruikt als verzamelnaam voor 
statische objecten, die drijven op het water en eventuele bijbehorende voor-
zieningen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om woonboten, maar ook boten die 
door een bedrijf worden gebruikt vallen onder deze term. Het is een veelzijdige 
groep objecten, die uiteen lopen van als woning gebouwde arken tot traditi-
onele zeilschepen en voormalige kustvaarders. Bij het opstellen van de crite-
ria is gezien het onderscheid tussen de boten een onderverdeling gemaakt in 
schepen, vaartuigen en arken. Dit sluit aan bij bestaande begrippen zoals die 
onder meer in de bestemmingsplannen en ligplaatsenbeleid worden gehan-
teerd. Ook opgenomen zijn installaties en oevervoorzieningen.

▪  Schepen
Een schip is een boot die herkenbaar is als een (van origine/authentiek) va-
rend schip en daarbij behorende kenmerken. Een schip heeft in de regel een 
gezeegde romp met verhoogde stevens, stroomlijn en symmetrie. Al naar ge-
lang het type is een schip voorzien van kenmerken zoals een voordek, achter-
dek, stuurhut, roer, gangboord, een luikenkap, mast en zwaarden.

32 Stadsdeel Centrum WELSTAND op het WATER

Deze categorie-indeling zou eventueel op termijn kunnen wijzi-
gen, bijvoorbeeld als het onderzoek naar beleid voor historische 
schepen daartoe aanleiding geeft. Vooralsnog geldt de onder-
verdeling in de genoemde categorieën.

4 Steigers en op- en afstapvoorzieningen
Steigers en op- en afstapvoorzieningen zijn onderdeel van de 
gezichtsbepalende elementen bij ligplaatsen voor (woon)boten.
Daarom zijn ook voor deze voorzieningen bij en ten behoeve van 
ligplaatsen voor (woon)boten in deel III welstandscriteria opge-
nomen. 

De	welstandscriteria	zijn	niet	van	toepassing	op	ontheffingsvrije	
objecten die zijn aangewezen door het dagelijks bestuur. Hierbij 
moet gedacht worden aan een (niet aan de kade bevestigde) 
loopplank of een werkvlot.

Achterdek

Stuurhut

Roef

Gangboord
Zeeg

Den

Luikenkap Voordek

Roer Casco of romp

Waterlijn

Begrippen schip

Dak

Opbouw

Casco of romp

Boeiboord

Overstek

Waterlijn

Begrippen ark

Begrippen vaartuig

Opbouw

Waterlijn

De tekeningen zijn niet bedoeld om exacte maten aan te geven, 
maar om de namen van de verschillende onderdelen van de boot 
toe te lichten.

▪  Vaartuigen
Een vaartuig heeft een casco van een (van origine) varend schip met een 
daarvan afwijkende opbouw, bijvoorbeeld ten behoeve van gebruik als woon-
verblijf.

32 Stadsdeel Centrum WELSTAND op het WATER

Deze categorie-indeling zou eventueel op termijn kunnen wijzi-
gen, bijvoorbeeld als het onderzoek naar beleid voor historische 
schepen daartoe aanleiding geeft. Vooralsnog geldt de onder-
verdeling in de genoemde categorieën.

4 Steigers en op- en afstapvoorzieningen
Steigers en op- en afstapvoorzieningen zijn onderdeel van de 
gezichtsbepalende elementen bij ligplaatsen voor (woon)boten.
Daarom zijn ook voor deze voorzieningen bij en ten behoeve van 
ligplaatsen voor (woon)boten in deel III welstandscriteria opge-
nomen. 

De	welstandscriteria	zijn	niet	van	toepassing	op	ontheffingsvrije	
objecten die zijn aangewezen door het dagelijks bestuur. Hierbij 
moet gedacht worden aan een (niet aan de kade bevestigde) 
loopplank of een werkvlot.

Achterdek

Stuurhut

Roef

Gangboord
Zeeg

Den

Luikenkap Voordek

Roer Casco of romp

Waterlijn

Begrippen schip

Dak

Opbouw

Casco of romp

Boeiboord

Overstek

Waterlijn

Begrippen ark

Begrippen vaartuig

Opbouw

Waterlijn

De tekeningen zijn niet bedoeld om exacte maten aan te geven, 
maar om de namen van de verschillende onderdelen van de boot 
toe te lichten.

HOOFDLIJNEN 
WELSTAND OP 

HET WATER

Hoofdlijnen welstand op het water  
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Ruimtelijke systemen
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Hoofdlijnen welstand op het water  

▪  Arken en waterwoningen
 Een ark is niet (van origine) gebouwd om te varen, maar een (meestal) recht-
hoekig casco met een opbouw bedoeld als drijvend woonverblijf of werkruimte. 
Hieronder vallen niet alleen de vele woonarken in de stad, maar bijvoorbeeld 
ook waterwoningen (op het water drijvende woningen).

32 Stadsdeel Centrum WELSTAND op het WATER

Deze categorie-indeling zou eventueel op termijn kunnen wijzi-
gen, bijvoorbeeld als het onderzoek naar beleid voor historische 
schepen daartoe aanleiding geeft. Vooralsnog geldt de onder-
verdeling in de genoemde categorieën.

4 Steigers en op- en afstapvoorzieningen
Steigers en op- en afstapvoorzieningen zijn onderdeel van de 
gezichtsbepalende elementen bij ligplaatsen voor (woon)boten.
Daarom zijn ook voor deze voorzieningen bij en ten behoeve van 
ligplaatsen voor (woon)boten in deel III welstandscriteria opge-
nomen. 

De	welstandscriteria	zijn	niet	van	toepassing	op	ontheffingsvrije	
objecten die zijn aangewezen door het dagelijks bestuur. Hierbij 
moet gedacht worden aan een (niet aan de kade bevestigde) 
loopplank of een werkvlot.

Achterdek

Stuurhut

Roef

Gangboord
Zeeg

Den

Luikenkap Voordek

Roer Casco of romp

Waterlijn

Begrippen schip

Dak

Opbouw

Casco of romp

Boeiboord

Overstek

Waterlijn

Begrippen ark

Begrippen vaartuig

Opbouw

Waterlijn

De tekeningen zijn niet bedoeld om exacte maten aan te geven, 
maar om de namen van de verschillende onderdelen van de boot 
toe te lichten.

▪  Oevervoorzieningen
Oevervoorzieningen zijn nodig voor boten, maar horen bij de oever. Het wonen 
of werken op het water beperkt zich vaak niet tot een boot alleen. Vaak ver-
schijnen objecten in de directe omgeving, in het water, aan de kademuur of op 
de kade. Het gaat daarbij om loopplanken, trappen, steigers en vergelijkbare 
voorzieningen die direct gerelateerd zijn aan het gebruik van de boten. Deze 
nota bevat geen criteria voor objecten zoals schuurtjes en erfafscheidingen, 
die vallen onder de welstandscriteria voor de wal.

Ruimtelijke context
Behalve naar het uiterlijk van het object op zichzelf wordt ook gekeken of het 
object tot zijn recht komt in de omgeving. Gezien de verschillen tussen de de-
len van de stad is het logisch, dat de criteria niet overal gelijk zijn. Het uiter-
lijk van een ark zal in één van de grachten anders worden ervaren dan in de 
Schinkel of Zijkanaal K. Op vergelijkbare wijze kan een schip aan de Levant-
kade of op het Buiten-IJ op zijn plaats zijn, maar uit de toon vallen als het in 
de Singelgracht afmeert.

Om recht te doen aan de kwaliteit van de omgeving is de stad verdeeld in 
ruimtelijke systemen. Deze zijn gekozen op ruimtelijke samenhang, waar-
bij het karakter van de aanwezige boten en het karakter van de omgeving is 
gewogen. Hierbij is waar mogelijk aansluiting gezocht bij de ruimtelijke sys-
temen van ‘De Schoonheid van Amsterdam’. Voor elk van de ruimtelijke sys-
temen is aangegeven welke kwaliteiten een rol spelen, wat het niveau van 
welstand is en wat de uitgangspunten zijn voor de beoordeling. Dit heeft ge-
leid tot het volgende onderscheid:

▪  Grachten
▪  Amstel
▪  Landelijk Noord
▪  Kades
▪  Vaarten
▪  Buiten-IJ
▪  Stadshavens
▪  Industriehavens

Welstandsniveau
Een boot of oevervoorziening die in het ene gebied prima op zijn plaats is, 
kan op een andere plek volledig uit de toon vallen. Naast het karakter van het 
ruimtelijk systeem werkt de welstandsnota met niveaus. Het welstandsniveau 
is een uitdrukking van de mate van inspanning, die wordt verwacht bij het 
maken van een plan of voorstel voor een vervanging. Het is een minimumni-
veau. Beter mag ook.
Voor heel Amsterdam is aangegeven welk welstandsniveau gewenst is. Daarbij 
is zoveel mogelijk aangesloten bij de kwaliteit van de omgeving en gemeen-
telijk beleid.
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Welstandsniveaus
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Er gelden op het water drie niveaus van welstand:

▪  Bijzonder (sterk)
Bijzonder zijn gebieden met een groot belang voor het aanzien van de stad. 
Hier mag van het uiterlijk van een boot of oevervoorziening in beginsel worden 
verwacht, dat dit op zichzelf en in zijn omgeving bezien een bijdrage levert aan 
de kwaliteit van de omgeving. Het object moet op zichzelf goed in orde zijn en 
goed passen in zijn omgeving.

▪  Gewoon
Het niveau gewoon geldt in een groot deel van de stad. Dit zijn gebieden, waar 
het beleid inzet op beheer van de bestaande kwaliteit. In deze gebieden speelt 
het aanzien van de stad als geheel een minder grote rol. Hier is het beleid ge-
richt op het praktisch beheer en is het welstands beleid ondersteunend aan de 
gangbare kwaliteit van het gebied. Het object moet op zichzelf redelijk in orde 
zijn en passen in zijn omgeving.

▪  Eenvoudig (licht)
In gebieden met het niveau eenvoudig (licht) zijn de ambities beperkt. Het 
welstandsbeleid is hier gericht op het voorkomen van incidenten, die de kwali-
teit van het object of de omgeving naar beneden halen. Hier is de bandbreedte 
ruimer, zodat zowel beheer als veranderingen een optimale wendbaarheid van 
het gebied mogelijk maken. Het object moet op zichzelf voldoende in orde zijn 
en geen negatief contrast vormen in zijn omgeving.

Ontwikkellocaties
Voor plannen in gebieden in transformatie of opbouw mag een inspanning wor-
den verwacht om de toekomstige kwaliteit voldoende te ondersteunen. Hier 
geldt tenzij anders vastgesteld het niveau van het ruimtelijk systeem waaron-
der de locatie valt, waarbij het gewone niveau als minimum wordt gehanteerd.

Beoordeling
Bij de beoordeling wordt bekeken of een object wat betreft het uiterlijk een 
kwaliteit heeft, die past in de omgeving. Gekozen is voor een opzet met ob-
jectcriteria voor schepen, vaartuigen, arken, bijbehorende installaties en oe-
vervoorzieningen. Deze vormen samen met het niveau van welstand het 
startpunt voor de beoordeling. Daarbij wordt er rekening mee gehouden, dat 
boten in de regel rondom in het zicht liggen en vanaf de wal zelfs het dak goed 
te zien is. Waar op de wal een onderscheid wordt gemaakt tussen voor- en 
achterkant, is dit voor boten niet van toepassing.
Omdat er verschillen zijn tussen de objecten, kan de interpretatie van deze cri-
teria om maatwerk vragen. Dit is met name het geval bij schepen, maar kan 
ook bij vaartuigen en arken nodig zijn. Voor de toepassing van de criteria moet 
dan ook altijd het doel van de welstandsbeoordeling worden meegewogen: het 
object moet op zichzelf en in zijn omgeving voldoen aan redelijke eisen, waar-
bij de (gewenste) ruimtelijke kwaliteit wordt meegewogen.
De uitwerking van de criteria voor de ruimtelijke systemen is te zien als een 
uitwerking van de hoofdlijnen. Waar nodig zal in de advisering hierop worden 
teruggegrepen. Dit kan gebeuren als een ontwerp niet aan de criteria van de 
ruimtelijke systemen voldoet maar op basis van andere kwaliteiten wel aan 
redelijke eisen van welstand voldoet of als de criteria van de ruimtelijke sys-
temen zodanig zijn gehanteerd dat het ontwerp onder de maat blijft. Ook kan 
er op de uitgangpunten worden teruggegrepen om recht te doen aan de erf-
goedwaarde van een object.
Waar gebouwen als onroerend goed plaatsgebonden zijn, is de relatie van bo-
ten met de wal minder vastomlijnd. Een boot is een object op zichzelf. In be-
ginsel kan het object worden verwisseld door een vergelijkbare boot en in een 
aantal gevallen zelfs door een ander type. Gevolg is, dat oevervoorzieningen 
worden gezien als onderdeel van de omgeving met een daarop afgestemde 
vormgeving.
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Hoofdlijnen welstand op het water  

Welstandscriteria algemeen
De algemene welstandscriteria zijn de grondslag voor welstand. Ze zijn ge-
richt op de zeggingskracht en het vakmanschap van ontwerpen. De hier opge-
nomen criteria hebben een vergelijkbare basis als de algemene criteria voor 
bouwwerken en zijn daarmee gekoppeld aan de uitgangspunten voor welstand 
op het land, maar bij de uitwerking is aandacht geschonken aan de specifieke 
eigenschappen van boten en de omgang met de erfgoedwaarde.

Gebruik van de criteria
Zorgvuldigheid, proportionaliteit, terughoudendheid en bescheidenheid zijn 
trefwoorden bij het gebruik en interpretatie van de criteria.
De gemene deler van de criteria is zorgvuldigheid. In het ontwerp moet zorg-
vuldig worden omgegaan met stijlen, materialen, verhoudingen, licht, kleur 
en detaillering. En er moet minstens zo zorgvuldig worden omgegaan met al-
les wat beïnvloed wordt door het ontwerp: de gebruiker, de omgeving en de 
sociaal-culturele context met inbegrip van cultuurhistorische waarden. Pas als 
de zorgvuldigheid er op al deze vlakken aan af te lezen is, voldoet het aan re-
delijke eisen van welstand.
Ook van belang zijn proportionaliteit, terughoudendheid en bescheidenheid. 
Proportionaliteit houdt in dat toegepaste stijlen, materialen, verhoudingen, 
licht, kleur en detaillering in een redelijke verhouding moeten staan in een 
evenwichtig ontwerp. Terughoudendheid is het vermijden van buitensporig-
heden en pretenties. Dit begrip hangt samen met bescheidenheid. Van een 
ontwerp mag worden verwacht, dat het niet op de voorgrond dringt en in zijn 
verschijningsvorm rekening houdt met andere gebruikers van de leefomge-
ving.

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie (A)
Verwacht mag worden dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het ge-
bruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daar-
naast ook zijn eigen samenhang en logica heeft.

Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm. Maar daarmee is 
nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan gebruik en construc-
tie. Sterker nog: het uiterlijk moet meer zijn dan de rechtstreekse optelsom 
van die twee. Daarin mag de vorm uiteindelijk best leidend zijn, mits er maar 
een duidelijke relatie blijft bestaan met het gebruik en de constructie. Het gaat 
daarbij vooral om samenhang en consistentie.
Boten en oevervoorzieningen worden in de eerste plaats gemaakt om te wor-
den gebruikt. Hoewel het welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke 
verschijningsvorm, kan de vorm niet los worden gedacht van de eisen vanuit 
het gebruik en de mogelijkheden die materialen en technieken bieden om een 
doelmatige constructie te maken.
Een boot heeft een verschijningsvorm en constructie, die terug te leiden zijn 
op functie en, bij varende schepen, vaarwater. Het casco van een ark is geop-
timaliseerd om op een ligplaats te functioneren, terwijl een tjalk gebouwd is 
om met vracht te zeilen. Elk type heeft zijn eigen geschiedenis, stijl en logica.
Veranderingen aan schepen en vaartuigen ten behoeve van wonen of ander 
niet oorspronkelijk gebruik moeten op samenhangende en logische wijze wor-
den ingepast in het ontwerp. Zo past ook niet elke aanpassing van de romp 
bij de samenhang tussen oorspronkelijke constructiemogelijkheden en ge-
bruik, die in de regel typerend zijn voor boot en vaarwater. Een grote verlen-
ging of verkorting bijvoorbeeld kan de verhoudingen en lijnen van een romp 
verstoren.
Het bij historische schepen en vaartuigen in stand houden van onderdelen 
benodigd voor de vaart, inclusief wettelijk verplichte onderdelen, past bij de 
wens tot behoud van gebruik. Voor historische boten geldt verder, dat indeling 
en detaillering van historisch exterieur (en indien aanwezig historisch waarde-
vol interieur) behoudenswaardig zijn.
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Relatie met de omgeving (B)
Van een ontwerp wordt verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de 
kwaliteit van de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij wor-
den hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het object of 
van de omgeving groter is.

Dit criterium beschrijft welstand in letterlijke zin: het object moet ‘wel staan’. 
Dat betekent dat het niet alleen dienstbaar moet zijn aan zijn gebruikers, maar 
ook aan de omgeving waarin het zich bevindt. In ruil voor het gebruik van de 
ruimte, wordt verwacht dat het ook iets teruggeeft aan de omgeving.
Amsterdam is geen verzameling losse elementen, maar een samenhangend 
geheel. Boten en oevervoorzieningen zijn in de regel onderdeel van openbare 
ruimte en moeten daarin een goede plek innemen. Van belang is bijvoorbeeld, 
dat een boot zich als zelfstandig afleesbaar object voegt in de omgeving en 
wat betreft maat en schaal op zijn plaats is. In dit verband wordt ook aandacht 
gevraagd voor de relatie tussen wal en water, waarvoor onder meer zichtlijnen 
en afstand tussen wal en schip van belang zijn.
Een ontwerp moet passen in de stad en een positieve bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van zijn omgeving. Met andere woorden: het bestaansrecht ligt niet 
alleen in het eigen functioneren, maar ook in de betekenis die het object heeft 
in zijn stedelijke of landschappelijke omgeving.

Betekenissen van vormen in sociaal-culturele context (C)
Verwacht mag worden dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden ge-
bruikt en uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar 
zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit.

Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn gezien, krijgen ze een 
zelfstandige betekenis en roepen ze, los van gebruik en constructie, associ-
aties op.
In iedere stijl van ontwerpen wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en as-
sociaties naar wat eerder of elders al aanwezig was of naar wat in de toekomst 
wordt verwacht. De kracht of de kwaliteit van een ontwerp ligt echter vooral in 
de wijze waarop die verwijzingen en associaties worden verwerkt en geïnter-
preteerd binnen het kader van de actuele culturele ontwikkelingen. Concepten 
en vormen die niet bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit 
zullen weinig draagvlak vinden. Om dat te voorkomen, laat de commissie de 
maatschappelijke context van een ontwerp, meewegen in het advies.
Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een ontwerp te begrijpen 
als beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, 
als representant van een stijl of een type schip. Voor historische boten is dan 
ook het behoud van cultuurhistorische belangwekkende vormen en onderde-
len van belang, zoals een uitdrukking van een historische ontwikkeling, histo-
risch gebruik of herinnering aan een gebeurtenis.
Het is belangrijk om zowel bij aanpassingen aan bestaande boten als bij nieu-
we plannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de ge-
schiedenis van de toekomst.

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit (D)
Verwacht mag worden dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat 
de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. 
Een belangrijke eis die aan een ontwerp mag worden gesteld, is dat er struc-
tuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt houvast voor 
de waarneming. Het beeld van een boot die voldoet aan redelijke eisen van 
welstand heeft een aantrekkingskracht, waarbij er een evenwicht is dat niet 
lijdt onder simpelheid of complexiteit.
Verhoudingen, symmetrie, ritme, herkenbare maten en materialen maken het 
voor de gemiddelde waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele infor-
matie in een omgeving te reduceren tot een bevattelijk beeld. Het streven 
naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Er mag best een 
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beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Dit 
geldt ook voor de begrijpbaarheid van boten als zelfstandig vormgegeven ob-
jecten. Juist bij het ontwerp hiervan mag een zorgvuldig gebruik van typo-
logieën worden verwacht, met name bij nieuwe schepen die speciaal worden 
gebouwd om op te wonen.
Van oudsher worden helderheid en complexiteit als complementaire begrip-
pen ingebracht bij het ontwerpen. In een omgeving met een hoge belevings-
waarde zijn helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in een evenwichtige 
en spanningsvolle relatie.

Schaal en maatverhoudingen (E)
Van een ontwerp wordt verwacht dat het een samenhangend stelsel van maat-
verhoudingen heeft dat beheerst wordt toegepast.

Ieder ontwerp heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of betekenis van 
de betreffende opgave. Maatverhoudingen zijn van groot belang voor de be-
levingswaarde. Als toegevoegde elementen te dominant zijn ten opzichte van 
de hoofdmassa of de vlakverdeling, verstoren zij niet alleen het beeld van het 
object zelf, maar ook dat van de omgeving.
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de maatver-
houdingen een sterkere samenhang vertonen. De afmetingen en verhoudin-
gen van elementen vormen samen de compositie van een object. Dit is met 
name van groot belang bij het ontwerp van boten. Deze hebben kenmerkende 
verhoudingen tussen lengte- en hoogtematen. Dit geldt voor de verhoudingen 
van de scheepsromp met inbegrip van de hoogte en de zeeg, maar ook voor de 
daarmee samenhangende maten van de opbouw zoals bijvoorbeeld de maat-
voering van stuurhut, roef, achter- en voordek.
Voor historische boten geldt wat dit criterium betreft, dat de bestaande oor-
spronkelijke schaal en maatverhoudingen bij aanpassingen worden gerespec-
teerd.

Materiaal, textuur, kleur en licht (F)
Van een boot of oevervoorziening wordt verwacht dat materiaal, textuur, kleur 
en licht het karakter van het object op zichzelf en bezien in zijn omgeving de 
kwaliteit van de omgeving ondersteunen.

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een ontwerp vi-
suele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. Als materialen en 
kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin geen ondersteunende func-
tie hebben maar slechts worden gekozen op grond van decoratieve werking, 
wordt de betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggings-
kracht van het ontwerp. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van 
materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan de vormgeving of een 
juiste interpretatie van de aard en ontstaansperiode van een oorspronkelijk 
bouwwerk of schip in de weg staat.
In dit verband moet ook de duurzaamheid van materialen worden genoemd. 
Materialen moeten zoveel mogelijk bestand zijn tegen slijtage en veroudering, 
wat op het water onder meer betekent dat ze goed te onderhouden moeten 
zijn.
Materiaal, textuur en kleur moeten bijdragen aan het ontwerp. Hout en staal 
zijn niet alleen geschikte materialen voor de bouw van een schip, maar de ei-
genschappen en verwerkingsmogelijkheden van deze materialen liggen net 
zo goed als het type vaarwater ten grondslag aan scheepsontwerpen. Kleu-
ren van schepen zijn vaak verbonden aan de oorspronkelijke functie. Een roef 
is vaak wit, de romp en dekken zijn zwart, laadboom en giek zijn vaak bruin 
of geel.
Voor historische boten betekent dit criterium behoud van oorspronkelijke ma-
terialen, texturen en kleuren. In beginsel keren ze bij vervanging terug.
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Welstandscriteria excessen
Ook op het water mag er geen sprake zijn van ernstige mate van strijd met 
redelijke eisen van welstand. Een eigenaar van een boot of oevervoorziening 
kan als er sprake is van een exces door de gemeente worden aangeschreven 
om het betreffende object te verwijderen of aan te passen.

Van ernstige mate van strijd kan onder meer sprake zijn als:
▪  een boot of object een te grove inbreuk vormt op wat in de omgeving ge-

bruikelijk is
▪  eigenschappen van het ontwerp of de typologie worden ontkend of zijn ver-

nietigd bij aanpassing of uitbreiding
▪   sterk contrasterende kleuren zijn toegepast (uitgezonderd op de typologie 

afgestemde traditionele nautische kleuraccenten bij schepen en vaartuigen)
▪  gebruik wordt gemaakt van opdringerige reclames
▪  door beschadiging, achterstallig onderhoud, armoedig materiaalgebruik, 

sterke veroudering, gedeeltelijke afbraak, instorting, verwaarlozing danwel 
verandering het uiterlijk sterk is aangetast

▪  kenmerkende elementen van schepen en vaartuigen passend bij het type of 
benodigd voor de vaart zijn beschadigd of verwijderd

▪  de vormgeving en detaillering wordt verstoord door (onderdelen van) instal-
laties of door andere toevoegingen

▪  graffiti is aangebracht of het object anderszins is beklad
▪  de vorm of het aanzien in overwegende mate wordt bepaald door objecten 

die op de boot zijn geplaatst

Bij toepassing van deze criteria is eerder sprake van een exces:
▪  naarmate een boot of object zich meer in het zicht bevindt en de openbare 

ruimte van groter belang is voor het aanzicht van de stad of het landschap 
(met inbegrip van water)

▪  naarmate een gebied een hoger welstandsniveau of een hogere cultuurhis-
torische waarde heeft

▪  naarmate er meer van de genoemde criteria van toepassing zijn

Welstandscriteria erfgoed
Het hanteren van de welstandscriteria voor historische boten kan gecompli-
ceerd zijn. Er zijn veel typen en wie verder kijkt ziet allerlei uitzonderingen 
met ieder een eigen geschiedenis. Om deze reden zijn hier aanvullende over-
wegingen opgenomen. Het zijn uitwerkingen en aanvullingen op de algemene 
welstandscriteria. Doel hiervan is op een passende wijze behoud en gebruik 
van historische boten mee te wegen in de advisering.

Historische boten
Door de grote verscheidenheid aan historische boten en de mate van origi-
naliteit is het niet eenvoudig een definitie te geven, wat een historische boot 
is. De welstandsnota is ook niet de juiste plek om hier een definitie voor op 
te stellen. Zeker niet, omdat boten in de loop van de geschiedenis altijd zijn 
aangepast aan nieuwe mogelijkheden en nieuwe functies. Zo zijn in de loop 
van de tijd zeilende vrachtschepen aangepast aan het varen met een verbran-
dingsmotor. Ook werden veel kleinere schepen uit de vaart genomen en ver-
bouwd om op te recreëren of wonen. Het veranderende gebruik is onderdeel 
van de geschiedenis.

Het doel is om authenticiteit en historisch eigenschappen in de advisering ten 
aanzien van het uiterlijk te wegen. Het streven is om aan de hand van ge-
gevens en beeldmateriaal beoordeling en besluitvorming mogelijk te maken, 
waarbij geen historische waarden verloren gaan. Het is in dit verband daarom 
voldoende om het mogelijk te maken de historische waarden mee te nemen 
in de advisering.

Dit betekent overigens niet, dat elk historisch schip op elke plek past. De maat 
en schaal van bijvoorbeeld een lichtschip past niet in de grachten, maar zou 
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in de stadshavens of industriehavens op zijn plaats kunnen zijn. In de over-
weging of een historisch schip past wordt het karakter en de kwaliteit van de 
omgeving meegewogen.

Doelen
De gemeente Amsterdam wil de geschiedenis van de stad ook op het water 
zichtbaar en beleefbaar houden. Het welstandstoezicht op historische boten is 
gericht op het instandhouden van de karakteristieken van boten en het ver-
sterken van de historische kwaliteiten. Daarbij hanteert de gemeente de vol-
gende uitgangspunten:

▪  Behoud
Het welstandsbeleid voor historische boten is gericht op het behouden en ver-
sterken van de authenticiteit en historische kenmerken van de boten met in-
begrip van maatvoering. Behoud van historische materialen en eigenschappen 
weegt daarbij zwaarder dan reconstructie.

▪  Zorgvuldig en ambachtelijk
Bij de toepassing van de criteria ligt de nadruk op zorgvuldigheid en ambach-
telijke scheepsbouwkunde.

▪  Varen
Varende schepen en vaartuigen dragen bij aan de beleefbaarheid van de Am-
sterdamse historie. De gemeente wil met de overwegingen ruimte geven aan 
het varend houden van historische boten vanuit de gedachte, dat gebruik van 
belang is voor onderhoud en behoud op de lange duur.

Overwegingen
Bij de beoordeling worden de volgende overwegingen gehanteerd:

▪  Hoofdvorm
De historische hoofdvorm en massaopbouw zijn het behouden waard. Daarbij 
is in ieder geval aandacht voor de relatie tussen de romp (eventueel casco) en 
opbouw van belang. In het onderlinge evenwicht is in ieder geval bij schepen 
en vaartuigen de romp leidend in de verschijningsvorm. De opbouw heeft in 
beginsel een bescheiden hoogte en breedte, blijft binnen de gangboorden en 
laat het voor- en achterdek vrij. Toevoegingen ten behoeve van het gebruik 
van de boot als woonruimte, werkruimte, recreatie- of charterschip (bijvoor-
beeld ramen, lichtluiken, deuren, tussendekken, relingen of andere toevoegin-
gen) zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm en het totaalbeeld.

▪  Uitwerking
De scheepsbouwkundige uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig, evenwich-
tig en passen bij het type boot. Het karakteristieke beeld van de historische 
boot gaat voor op de herkenbaarheid van de nieuwe functie van de boot zo-
als woning, werkruimte, recreatieruimte of charter. Daarbij wordt extra zorg 
gevraagd voor de uitwerking en detaillering van toevoegingen voor nieuwe 
functies, zoals ramen, lichtluiken, toegangsdeuren en tussendekken. Aanpas-
singen zijn ondergeschikt aan het historisch beeld.
Bij renovatie of restauratie van historische boten worden de bestaande ken-
merken en detaillering behouden. Dit geldt met name voor traditionele 
scheepsbouwkundige eigenschappen en onderdelen. Het zijn de representan-
ten van de ambachtelijke scheepsbouw. In stadsdelen en op locaties met over-
wegend nieuwe bebouwing kan een eigentijdse interpretatie van historische 
kenmerken op zijn plaats zijn. 

▪  Romp, casco en opbouw
De romp of het casco is het gedeelte van de boot, dat grotendeels in het wa-
ter ligt. Vooral de romp van een schip of vaartuig is in verband met het varen 
nog meer dan de opbouw sterk gesloten, voor het casco van een ark geldt dit 
niet altijd. In beginsel mag de vorm van de romp niet worden aangetast, waar-
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bij ook het oorspronkelijk materiaal zoveel mogelijk moet worden behouden. 
Ramen en sparingen passen niet in de romp, een eventuele patrijspoort pas-
send bij het oorspronkelijke type en de oorspronkelijke functie daargelaten.
Voor aanpassingen in de opbouw geldt, dat deze vaak goed zichtbaar zijn. 
Daarom is de vormgeving en het materiaalgebruik van belang. Voor cultuur-
historisch waardevolle boten geldt, dat de daklijn in beginsel de zeeg van de 
romp of het casco volgt. Op een gezeegd schip staat dus een gezeegde op-
bouw. Daarnaast moeten toevoegingen passen bij het type en de maat van 
de boot. Op een groot schip is een kleine koekoek geen logische keuze. Maat 
en schaal van het geheel spelen een rol bij de keuze voor de uitvoering van 
onderdelen.

▪  Onderdelen
Historische schepen, vaartuigen en arken hebben niet alleen een historische 
romp of casco met opbouw, maar meestal ook een grote hoeveelheid kenmer-
kende onderdelen die het behouden waard zijn.
Een romp bestaat uit meer dan huid en spanten voorzien van een gangboord 
en roer. Berghout, boeisel en potdeksel zijn eveneens beeldbepalend. Voor de 
zeilvaart zijn zijzwaarden en puttingen standaard romponderdelen.
Voor de opbouw geldt hetzelfde. Bij een stuurhut hoort zicht rondom. Een roef 
heeft juist kleinere ramen, die vaak zijn voorzien van schuifluiken tegen wild 
water. Het ruim van een vrachtschip heeft vaak een luikenkap op een den met 
keggenbank.
Waar zeilschepen hoge masten hebben met een giek en in Nederland vaak ook  
een gaffel, hebben veel motorschepen van oudsher een wat lagere mast met 
een zware giek om te laden en lossen. Het verschil in gebruik is ook te zien in 
het soort lieren en tuigage.
Ook navigatieverlichting, naamborden, luchthappers, uitlaten, relingen en 
versieringen zijn vaak historische onderdelen.
In de bijlage is een nadere toelichting te vinden op dit soort kenmerkende on-
derdelen.

▪  Materiaal en kleur
Voor historische boten is het behoud van materiaal en het gebruik van histori-
sche kleuren het uitgangspunt. Daarbij gaat het om materialen zoals hout, en 
staal geschilderd in traditionele scheepskleuren zoals zwart, bruin, wit, rood. 
Ook zeildoek, touwwerk en transparant glas komen van oudsher vaak voor. In 
dit verband is het leidend beginsel bij renovatie en aanpassingen aan te sluiten 
op de detaillering en het materiaal- en kleurgebruik van de historische boot.
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Ruimtelijke
systemen
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De ruimtelijke systemen vormen een belangrijke pijler van het welstandsbe-
leid. Elk ruimtelijk systeem heeft zijn eigen karakter en dus eigen randvoor-
waarden. Om een passende interpretatie van de criteria mogelijk te maken 
zijn beschrijvingen en uitgangspunten opgenomen, die zowel aangeven wat 
het streefbeeld is van het betreffende ruimtelijk systeem en het daarbij be-
horende welstandsniveau aangeven als uitgangspunten voor de beoordeling. 
Deze vormen de context voor de criteria, die een praktische vertaling zijn 
van de daarbij behorende eigenschappen. De beschrijvingen, uitgangspun-
ten en criteria geven aan met welk beeld en met welke randvoorwaarden een 
 ontwerper rekening moet houden bij het maken van plannen.

Ruimtelijke systemen
De ruimtelijke systemen vormen het patroon van de stad. Het zijn zones waar-
in het water, de boten en de oevervoorzieningen een gelijksoortig karakter 
hebben. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de welstand voor bouwwer-
ken op het land. Amsterdam onderscheidt voor het water de volgende ruim-
telijke systemen:

▪  Grachten
▪  Amstel
▪  Stadshavens
▪  Landelijk Noord
▪  Buiten-IJ
▪  Kades
▪  Vaarten
▪  Industriehavens

Beoordeling
Aan de hand van de uitgangspunten en criteria is te beoordelen of bouwplan-
nen passen in het karakter van het systeem.
Niet in alle gevallen zal een plan zich hier geheel naar voegen, maar dat bete-
kent niet altijd dat het ontwerp niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
Een voorbeeld zijn de in een aantal systemen genoemde verhoudingen van de 
lengte van roef en stuurhut ten opzichte van de lengte van een schip, die be-
trekking hebben op beurtschepen of luxe motors. Ze passen in de regel ook 
bij andere typen waaronder klippers en aken. Het met deze verhoudingen be-
schreven beeld is in beginsel ook van toepassing op van de klassieke binnen-
vrachtvaart afwijkende typen zoals sleepboten en coasters. Voor andere typen 
schepen zoals directievaartuigen en passagiersschepen is interpretatie niet 
te vermijden en zal gebruik moeten worden gemaakt van aanvullende over-
wegingen zoals opgenomen in de hoofdlijnen voor welstand op het water. Dit 
geldt ook voor andere afwijkingen van de criteria voor ruimtelijke systemen. 
Hiermee is maatwerk met respect voor de context mogelijk.
Voor plannen die buiten de criteria of de ruimtelijke context vallen, wordt ge-
bruik gemaakt van de algemene criteria en, indien van toepassing, de crite-
ria voor erfgoed. Hiermee is waar nodig maatwerk te leveren om in te spelen 
op veranderende omstandigheden, historische waarden en nieuwe opgaven. 
Daarbij zal het streefbeeld voor het ruimtelijk systeem en het karakter van  de 
omgeving worden meegewogen.

RUIMTELIJKE
SYSTEMEN

Ruimtelijke systemen  
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  De grachten van de historische stad vormen een samenhangende steden-
bouwkundige structuur. Het water is een drager van de openbare ruimte, die 
wordt begrensd door aaneengesloten straatwanden. Langs de overwegend 
stenige kades ligt een veelheid aan schepen, vaartuigen en arken.

 RUIMTELIJK SYSTEEM

  De binnenstad vormt een goed bewaarde stedelijke structuur met veel grach-
ten en singels, waarin een veelheid aan boten te vinden is. Het ontstaan van 
deze historische strucuur is het resultaat van het samenspel van de onder-
grond, waterhuishouding en bebouwing. Er bestaat een sterke samenhang 
tussen de stedenbouwkundige structuren en het straatbeeld. Dit heeft met 
name aan de grachten geleid tot een hoge kwaliteit, waarbij de bebouwing een 
front vormt langs een ruim bemeten openbare ruimte met kades en water.

  De boten en oevervoorzineingen maken goed zichtbaar deel uit van deze 
openbare ruimte. Tegen de kades in het gebied liggen allerlei boten. De vele 
(verbouwde) tjalken, steilstevens, aken en dekschuiten passen bij de maat en 
schaal van de openbare ruimte en dragen bij aan het authentieke beeld van 
Amsterdam als historische waterstad. Er is een aanzienlijke hoeveelheid ar-
ken, die mede door beperkte maten en een veelal terughoudende vormgeving 
niet op de voorgrond treedt.

  Het streefbeeld voor de grachten bestaat uit kades met daarlangs boten die 
bijdragen aan het goed bewaarde historische karakter van de binnenstad. Bo-
ten die op hun plek zijn, zijn bescheiden van afmetingen en geven ruimte aan 
doorzichten tussen kade en water. In dit beeld past een afwisseling van histori-
sche of authentieke schepen en vaartuigen met daartussen zorgvuldig ontwor-
pen arken. Deze boten dragen bij aan de levendigheid van de openbare ruimte 
en de aantrekkelijkheid van de stad. Standaard arken hebben geen meerwaar-
de voor het stadsbeeld. Voor generiek ontworpen arken is in het streefbeeld 
dan ook een onopvallende rol weggelegd.

  Een bijzondere plek in het gebied is de museumhaven bij de toegang tot de 
IJ-tunnel. Hier zijn de ligplaatsen gereserveerd voor historische schepen.

 Welstandsniveau

  Voor de grachten geldt welstandsniveau ‘bijzonder’. Boten zijn aanwezig in en 
zichtbaar onderdeel van de openbare ruimte. In de context van het beschermd 
stadsgezicht en historisch stadsbeeld passen voor zowel de boten als de oe-
vervoorzieningen omzichtigheid en terughoudendheid.

 Beoordeling

  Het beleid is gericht op behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het 
uitgangspunt is een verantwoorde inpassing van boten en eventuele oever-
voorzieningen in het historische stadsbeeld. Historische schepen en vaartui-
gen zijn vanwege de bijdrage aan het historisch karakter van de stad gewenst. 
Voor het overige is onnadrukkelijke aanwezigheid in het stadsbeeld uitgangs-
punt.

  De beoordeling weegt het aanzien van de boot of oevervoorziening op zichzelf, 
ten opzichte van naastgelegen boten en in relatie tot het stadsbeeld. Dit moet 
leiden tot een evenwichtige compositie van boten met een verzorgde vormge-
ving, die wat betreft materiaal en kleur past in de cultuurhistorisch waarde-
volle omgeving.

Ruimtelijke systemen | Grachten   
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 CRITERIA

  In samenhang met de beschrijving, het niveau en de uitgangspunten wordt 
met gebruikmaking van de hoofdlijnen beoordeeld aan de hand van criteria 
voor:

▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

 Criteria schepen

 Algemeen
▪  Schepen zijn van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en geschikt om te varen
▪  Het schip past in de maat en schaal van de omgeving
▪  De vormgeving past in de traditie van de Nederlandse scheepsbouw en is zorg-

vuldig met oog voor detail
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor verhoudingen en 

symmetrie in de lengterichting
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen in vorm, maat en 

schaal zijn afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp heeft een vorm passend bij het (oorspronkelijke) type schip met 

daarbij passende verhoudingen tussen lengte, breedte en hoogte
▪  De romp heeft herkenbare stevens, is gezeegd en heeft doorgaande lijnen 

zonder onderbrekingen
▪  De romp is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit te 

zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen
▪  Eventuele openingen ten behoeve van daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoor-

ten met bescheiden afmetingen en in plaatsing afgestemd op het type, de ma-
ten en de lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De opbouw past bij het type en de verhoudingen van het (oorspronkelijke) 

schip met de daarbij behorende hoogteverschillen
▪  Schepen hebben een hoofdopbouw met een beperkte hoogte en zijn afge-

stemd op het type tenminste twee van de volgende onderdelen:
 -  een voordek van tenminste 2,00 meter
 -  een achterdek van tenminste 0,50 meter
 -  doorgaande gangboorden van tenminste 0,20 meter breedte, die ter plekke 

van de stuurhut onderbroken kunnen zijn
▪  Roef en stuurhut beslaan samen niet meer dan 30% van de scheepslengte, 

waarbij voor de stuurhut op zich een maximum geldt van 15%
▪  Ramen en deuren in de wanden van de opbouw volgen de zeeg met één door-

gaande lijn, zijn afgestemd op de vormgeving van het scheepsdeel waarin zij 
zich bevinden en sluiten niet direct aan op gangboord of dak

▪   Daken volgen de lijnen van de romp (zeeg) en zijn in de breedterichting licht 
gebogen of hellend met een maximum van 15 graden

▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 
niet meer dan 0,10 meter

▪  Koekoeken aanbrengen op het dak van de opbouw in de lengte-as van het 
schip met een hoogte van niet meer dan 0,25 meter

▪  Een stuurhut heeft een gesloten onderkant en is daarboven voorzien van 
transparante ramen

▪  Geen hekken, kooien en dergelijke (uitgezonderd relingen voor de veiligheid)
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek
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 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw inclusief onderdelen zoals kozijnen zijn van metaal of hout 

(geen golfplaat of kunststof)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip
▪  De romp en de opbouw verschillen van kleur of zijn gescheiden door een kleur-

accent

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de opbouw
 - een plank geplaatst op de luikenkap of roef
 - op de den geschilderde letters

 Criteria vaartuigen

 Algemeen
▪  De vormgeving en detaillering zijn zorgvuldig en duurzaam
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen romp en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van de romp niet overschrijdt

▪   Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen in vorm, maat en 
schaal zijn afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

▪  Het vaartuig past in de maat en schaal van de omgeving

 Romp
▪  De romp is van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en in beginsel geschikt om te varen
▪  De romp heeft verhoudingen passend bij het (oorspronkelijke) type schip met 

herkenbare stevens
▪  De romp is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit te 

zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen
▪  Eventuele openingen ten behoeve van daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoor-

ten met bescheiden afmetingen en in plaatsing afgestemd op het type, de ma-
ten en de lijnen van het scheepstype

 Opbouw
▪  De vormgeving van de opbouw is evenwichtig
▪  De gevels aan straat- en waterzijde zijn voorzien van transparante openingen 

met een oppervlak van minstens 15% (geen gesloten gevels)
▪  Ramen zijn niet direct aangesloten op de romp en/of dak
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

niet meer dan 0,10 meter
▪  Geen hekken, kooien en dergelijke (uitgezonderd relingen voor de veiligheid)
▪  Daken zijn:
 -  licht gebogen of hellend in de dwarsrichting met een maximale helling van 

15 graden (eventueel uitvoeren als lessenaarsdak met de hoge zijde aan de 
waterkant)

 -  in geval van een plat dak uitgevoerd met een bescheiden overstek voorzien 
van een boeibord van 0,10 meter hoogte danwel een vergelijkbare overgang

▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw inclusief onderdelen zoals kozijnen zijn van metaal of hout 

(geen golfplaat of kunststof)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)

Ruimtelijke systemen | Grachten   
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▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-
tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het oorspronkelijke type 
schip

▪  De romp en de opbouw verschillen van kleur of zijn gescheiden door een kleur-
accent

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria arken en waterwoningen

 Algemeen
▪  De vormgeving en detaillering zijn zorgvuldig en duurzaam
▪  Arken zijn in beginsel rechthoekig van vorm
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen casco en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van de romp niet overschrijdt

▪  Aanpassingen en toevoegingen zijn in vorm, maat en schaal afgestemd op het 
geheel

 Casco
▪  Het casco is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit 

te zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen

 Opbouw
▪  De vormgeving van de opbouw is evenwichtig
▪  De gevels aan straat- en waterzijde zijn voorzien van transparante openingen 

met een oppervlak van minstens 15% (geen gesloten gevels)
▪  Ramen zijn niet direct aangesloten op de romp en/of dak
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

niet meer dan 0,10 meter
▪  Eventuele terrassen of balkons zijn gesitueerd aan de korte zijde of uitgevoerd 

als loggia aan de lange waterzijde
▪  Aan de waterzijde eventueel een zeembalkon aanbrengen met een breedte 

van ten hoogste 0,50 meter
▪  Geen hekken, kooien, toegevoegde terrassen en dergelijke aanbrengen
▪  Daken zijn licht gebogen of hellend in de dwarsrichting met een flauwe hel-

lingshoek tussen 5% en 15% voorzien van een boeibord van niet meer dan 
0,10 meter hoog

▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  Het casco is van metaal of beton
▪  De opbouw is van hout of metaal (geen golfplaat of kunststof, ook niet voor 

kozijnen en deuren)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren en voor de opbouw eventueel 

wittinten
▪  Het casco en de opbouw verschillen van kleur of zijn gescheiden door een 

kleuraccent

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

Ruimtelijke systemen | Grachten   



DE SCHOONHEID VAN AMSTERDAM - WELSTAND OP HET WATER, 2018      PAGINA 30

 Criteria installaties

 Zonnecollectoren en zonnepanelen
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen op het dak van stuurhut of ruim
 - bij vaartuigen en arken op een dak
▪  Vlak aangebracht en daarbij de randen van het dak rondom tenminste 0,30 

meter vrijgehouden
▪   Op één lijn gerangschikt afgestemd op andere onderdelen zoals dakramen
▪  Het oppervlak van de collector of het paneel zwart en de verdere afwerking 

terughoudend van kleur

 Schotelantennes:
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen in beginsel aan de achterzijde van de stuurhut
 - bij vaartuigen en arken op de kopse zijde van de opbouw
▪  Bescheiden van afmeting
▪  Uitgevoerd in terughoudende kleurstelling

 Overige installaties
▪  Uit het zicht geplaatst
▪  Vormgeving en kleur terughoudend

 Criteria oevervoorzieningen

 Steigers en loopplanken
▪  Uitgevoerd in hout (danwel kunststof steigerdelen) en/of metaal met een open 

constructie
▪  Minimaal ruimtebeslag op of boven het water
▪  Eventuele leuningen open uitgevoerd in hout en/of donker geverfd metaal

Ruimtelijke systemen | Grachten   
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De Amstel is één van de identiteitsdragers van de stad. De rivier is een door-
gaande lijn, die verschillende sferen verbindt. Het water komt vanuit het lan-
delijk gebied Amsterdam in en verandert geleidelijk van water met groene 
oevers in een stedelijke openbare ruimte met hoge kades. Langs de oevers 
ligt een veelheid aan schepen, vaartuigen en arken.

RUIMTELIJK SYSTEEM

Het weidse water van de Amstel rijgt gebiedstypen met verschillende sferen 
aaneen. Aan de rand van de binnenstad doorsnijdt de rivier de 19e eeuwse 
ring met op de kades laanbeplanting waarachter aaneengesloten individu-
ele panden schuil gaan, de parkachtige zone waarin de grote architectoni-
sche eenheden van de gordel ‘20-’40 staan, gebieden waar bedrijvigheid heeft 
plaats gemaakt voor grootschalige kantoren of woningbouw en ter hoogte van 
de Ring het landelijk groen van het Hollandse veenweidegebied. De oevers 
hebben een openbaar en wisselend groen karakter. De schepen, vaartuigen en 
arken langs de oever vormen rijen met daartussen hier en daar een doorzicht.

Het streefbeeld voor de Amstel is erop gericht de belevingskwaliteit van de ri-
vier verbeteren met oog voor het behoud van de verschillende sferen langs het 
water. De openbare ruimte van de oevers is te beschouwen als een aantrek-
kelijke boulevard met daarlangs ligplaatsen voor zowel schepen en vaartuigen 
als arken met daartussen doorzichten. Hier liggen goed ontworpen boten en 
historische schepen en vaartuigen. Deze verzorgde boten begeleiden de van 
groen voorziene oevers. De boten vormen een verrijking van de wandeling 
langs de oevers of een vaartocht over de rivier.

Welstandsniveau

Voor de Amstel geldt welstandsniveau ‘bijzonder’. Boten zijn aanwezig in en 
zichtbaar onderdeel van de openbare ruimte. In de Watervisie heeft de stad de 
ambitie opgenomen van de oevers een aantrekkelijke boulevard te maken. De 
welstandscriteria zijn bedoeld om de aantrekkelijkheid van het gebied te ver-
groten. Veranderingen moeten op zorgvuldige wijze worden ingepast en een 
bijdrage leveren aan de beleving van de omgeving.

Beoordeling

Het beleid is gericht op versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het uitgangs-
punt is een zorgvuldige inpassing van boten en oevervoorzieningen in de sfeer 
van de Amstel.
De beoordeling weegt allereerst het aanzien van de boot op zichzelf en in re-
latie tot naastgelegen boten. Gevraagd wordt een evenwichtige en verzorgde 
vormgeving, die ook wat betreft materiaal en kleur past in de omgeving. Ten 
aanzien van de oevervoorzieningen geldt een zorgvuldige afstemming op het 
type oever met aandacht voor de doorgaande lijnen van de waterkant.

Ruimtelijke systemen | Amstel   
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 CRITERIA

  In samenhang met de beschrijving, het niveau en de uitgangspunten wordt 
met gebruikmaking van de hoofdlijnen beoordeeld aan de hand van criteria 
voor:

▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

 Criteria schepen

 Algemeen
▪  Schepen zijn van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en geschikt om te varen
▪  De vormgeving past in de traditie van de Nederlandse scheepsbouw
▪  De vormgeving is zorgvuldig en duurzaam met oog voor detail
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor symmetrie in de 

lengterichting en verhoudingen
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp heeft een verhouding tussen lengte, breedte en hoogte passend bij 

het (oorspronkelijke) type schip
▪  De romp heeft herkenbare stevens, is gezeegd en heeft doorgaande lijnen 

zonder onderbrekingen
▪  De romp is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit te 

zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen
▪  Eventuele openingen ten behoeve van daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoor-

ten met bescheiden afmetingen afgestemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De opbouw past bij het type en de verhoudingen van het (oorspronkelijke) 

schip
▪  Schepen hebben afgestemd op het type een voordek, achterdek en gangboor-

den met bruikbare maten
▪  Roef en stuurhut beslaan samen niet meer dan 30% van de scheepslengte, 

waarbij voor de stuurhut op zich een maximum geldt van 15%
▪  Daken volgen de lijnen van de romp (zeeg) en zijn in de breedterichting licht 

gebogen of hellend met een maximum van 15 graden
▪  Ramen en deuren in de wanden van de opbouw volgen de zeeg met één door-

gaande lijn en sluiten niet direct aan op gangboord of dak
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

in beginsel niet meer dan 0,15 meter
▪  Koekoeken aanbrengen op het dak van de opbouw in de lengte-as van het 

schip
▪  Een stuurhut heeft een gesloten onderkant en is daarboven voorzien van 

transparante ramen
▪  Geen hekken, kooien, terrassen en dergelijke aanbrengen (uitgezonderd relin-

gen voor de veiligheid)
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw inclusief onderdelen zoals kozijnen zijn in beginsel van 

metaal of hout (geen golfplaat of kunststof)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
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▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip
▪  De romp en de opbouw verschillen van kleur of zijn gescheiden door een kleur-

accent

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding van een bedrijf aan boord:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de opbouw
 - een plank geplaatst op de luikenkap of roef
 - op de den geschilderde letters

 Criteria vaartuigen

 Algemeen
▪  De vormgeving en detaillering zijn zorgvuldig en duurzaam
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen romp en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van de romp niet overschrijdt

▪   Scheepskenmerken behouden
▪   Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp is van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en in beginsel geschikt om te varen
▪  De romp heeft verhoudingen passend bij het (oorspronkelijke) type schip met 

herkenbare stevens
▪   De romp is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit te 

zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen
▪   Eventuele openingen ten behoeve van daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoor-

ten met bescheiden afmetingen afgestemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪   De vormgeving van de opbouw is evenwichtig
▪  De gevels aan straat- en waterzijde zijn voorzien van transparante openingen 

met een oppervlak van minstens 15% (geen gesloten gevels)
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

in beginsel niet meer dan 0,15 meter
▪  Geen hekken, kooien en dergelijke aanbrengen (uitgezonderd relingen voor de 

veiligheid)
▪  Daken zijn  licht gebogen, hellend in de dwarsrichting of plat
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn in beginsel van metaal of hout
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het oorspronkelijke type 
schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding van een bedrijf aan boord:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw
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 Criteria arken en waterwoningen

 Algemeen
▪  De vormgeving en detaillering zijn zorgvuldig en duurzaam
▪  Arken zijn in beginsel rechthoekig van vorm
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen casco en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van het casco niet overschrijdt

▪  Aanpassingen en toevoegingen zijn in vorm, maat en schaal afgestemd op het 
geheel

 Casco
▪  Het casco is in beginsel gesloten van karakter

 Opbouw
▪  De vormgeving van de opbouw is evenwichtig
▪  De gevels aan straat- en waterzijde zijn voorzien van transparante openingen 

met een oppervlak van minstens 15% (geen gesloten gevels)
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

in beginsel niet meer dan 0,15 meter
▪  Aan de waterzijde eventueel een zeembalkon aanbrengen met een breedte 

van ten hoogste 0,50 meter
▪  Daken zijn  licht gebogen, hellend in de dwarsrichting of plat
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  Materialen zijn representatief, duurzaam en/of terughoudend zoals metaal of 

beton voor het casco en daken van metaal of bitumen/EPDM danwel met be-
groeiing

▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren en voor de opbouw eventueel  

in wittinten

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding voor een bedrijf aan boord:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria installaties

 Zonnecollectoren en zonnepanelen
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen op het dak van stuurhut of ruim
 - bij vaartuigen en arken op een dak
▪  Vlak aangebracht en daarbij de randen van het dak rondom tenminste 0,30 

meter vrijgehouden
▪   Op één lijn rangschikken afgestemd op andere onderdelen zoals dakramen
▪  Het oppervlak van de collector of het paneel is zwart en de verdere afwerking 

terughoudend van kleur

 Schotelantennes:
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen in beginsel aan de achterzijde van de stuurhut
 - bij vaartuigen en arken op de kopse zijde van de opbouw
▪  Bescheiden van afmeting
▪ Uitgevoerd in terughoudende kleurstelling

 Overige installaties
▪  Uit het zicht geplaatst
▪  Vormgeving en kleur terughoudend
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 Criteria oevervoorzieningen

 Steigers en loopplanken
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Minimaal ruimtebeslag op of boven het water
▪  Uitgevoerd in hout (danwel kunststof steigerdelen) en/of metaal met een open 

constructie
▪  Eventuele leuningen open uitgevoerd in hout en/of metaal
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving

 Overige oevervoorzieningen
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving
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  De stadshavens vormen het gezicht van Amsterdam aan het IJ. Het is een 
levendige zone met een eigen sfeer, waarin industrie plaats heeft gemaakt 
voor wonen en werken aan het water. Met de herontwikkeling is langs de ka-
des ruimte gekomen voor ligplaatsen, die voornamelijk zijn gereserveerd voor 
schepen.

 RUIMTELIJK SYSTEEM

  Met de herontwikkeling van oude industriehavens aan beide zijden van het IJ 
is een nieuw stedelijk milieu ontstaan met water als verbindende factor, waar-
in hergebruik en nieuwbouw samengaan. Langs het IJ is een nieuw stads-
front ontstaan met verschillende sferen en gemengd gebruik. Wisselende 
samenstellingen van aaneengesloten woningbouw, appartementenblokken, 
bedrijfspanden geven iedere plek een eigen gezicht. Tussen deze nieuwbouw 
zijn voormalige havengebouwen gehandhaafd.

  Van groot belang voor de identiteit van het gebied zijn de oude kades, die zijn 
omgevormd tot nieuwe openbare ruimte. Deze kades zijn overwegend hoog 
en stenig met een robuuste afwerking. Vanaf deze kades is er onbelemmerd 
zicht op het water en de daaraan afgemeerde boten. Het overgrote deel van 
de ligplaatsen is dwars op de kade gelegd en gereserveerd voor schepen. Deze 
schepen dragen net als de gehandhaafde havengebouwen bij aan de authen-
ticiteit van de havens. Het grootste deel komt uit de binnenvaart, maar er zijn 
ook schepen uit de zeevaart afgemeerd.

  Het streefbeeld voor de stadshavens gaat uit van versterking van de combina-
tie tussen de robuustheid van de industriële havens en de verzorgde nieuwe 
bebouwing. Aan de kades is plek voor historische schepen en authentieke bo-
ten met een robuust karakter. Het zijn stevige schepen met ruimte om te wo-
nen en werken in de romp zoals tjalken, aken, spitsen en kustvaarders. Deze 
passen net als de oude bebouwing bij het industriële karakter en dragen bij 
aan de levendigheid en eigenheid van het havengebied.

 Welstandsniveau

  Voor de stadshavens geldt welstandsniveau ‘bijzonder’ uitgezonderd een deel 
aan de westzijde, waarvoor het welstandsniveau ‘gewoon’ van toepassing is. 
De boten in dit ruimtelijk systeem zijn voornamelijk schepen afgemeerd aan 
kades. Vaartuigen en arken zijn hier minder op hun plaats. De schepen ma-
ken onderdeel uit van een havenlandschap met een geheel eigen ruimtelijke 
kwaliteit en karakter. Door de grote schaal van de havens is het een gebied, 
waarin schepen van allerlei modellen en formaten kunnen liggen. Ze moeten 
een bijdrage leveren aan het beeld van de openbare ruimte. Om het karakter 
van het gebied te bewaren is voor oevervoorzieningen een grote mate van te-
rughoudendheid op zijn plaats.

 Beoordeling

  Het beleid is gericht op behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het 
uitgangspunt is een verantwoorde inpassing van boten en eventuele oever-
voorzieningen in het havenbeeld. Schepen zijn vanwege de bijdrage aan het 
karakter van de havens gewenst. Voor het overige is onnadrukkelijke aanwe-
zigheid uitgangspunt.

  De beoordeling weegt het aanzien van de boot of oevervoorziening op zichzelf 
en in relatie tot het aanzien van de omgeving. Dit moet leiden tot een even-
wichtige compositie van boten met een verzorgde vormgeving, die wat betreft 
materiaal en kleur past in het havenbeeld.
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 CRITERIA

  In samenhang met de beschrijving, het niveau en de uitgangspunten wordt 
met gebruikmaking van de hoofdlijnen beoordeeld aan de hand van criteria 
voor:

▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

 Criteria schepen

 Algemeen
▪  Schepen zijn van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en geschikt om te varen
▪  De vormgeving past in de traditie van de Nederlandse scheepsbouw
▪  De vormgeving is zorgvuldig en duurzaam met oog voor detail
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor symmetrie in de 

lengterichting en verhoudingen
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen in vorm, maat en 

schaal afstemmen op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp heeft een verhouding tussen lengte, breedte en hoogte passend bij 

het (oorspronkelijke) type schip
▪  De romp heeft herkenbare stevens, is gezeegd en heeft doorgaande lijnen 

zonder onderbrekingen
▪  De romp is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit te 

zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen
▪  Eventuele openingen ten behoeve van daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoor-

ten met bescheiden afmetingen afgestemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De opbouw en eventuele hekwerken passen bij het type en de verhoudingen 

van het (oorspronkelijke) schip
▪  Schepen hebben afgestemd op het type een voordek, achterdek en gangboor-

den met bruikbare maten
▪  Roef en stuurhut beslaan samen niet meer dan 30% van de scheepslengte, 

waarbij voor de stuurhut op zich een maximum geldt van 15%
▪  Daken volgen de lijnen van de romp en zijn in de breedterichting licht gebogen 

of hellend
▪  Ramen passen in de compositie van de opbouw, volgen de zeeg met één door-

gaande lijn, zijn afgestemd op de vormgeving van het scheepsdeel waarin zij 
zich bevinden en sluiten niet direct aan op gangboord of dak

▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 
niet meer dan 0,15 meter

▪  Een stuurhut heeft een gesloten onderkant en is daarboven voorzien van 
transparante ramen

▪  Geen hekken, kooien en dergelijke aanbrengen (uitgezonderd relingen voor de 
veiligheid)

▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip
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 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de opbouw
 - een plank geplaatst op de luikenkap of roef
 - op de den geschilderde letters

 Criteria vaartuigen

 Algemeen
▪  De vormgeving en detaillering zijn zorgvuldig en duurzaam
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen romp en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van de romp niet overschrijdt

▪   Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 
en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp is van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en in beginsel geschikt om te varen
▪  De romp heeft verhoudingen passend bij het (oorspronkelijke) type schip met 

herkenbare stevens
▪   De romp is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit te 

zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen
▪   Eventuele openingen ten behoeve van daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoor-

ten met bescheiden afmetingen afgestemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪   De vormgeving van de opbouw is evenwichtig
▪  Geen gesloten gevels, ramen niet direct aansluiten op de romp en/of dak
▪  Daken zijn  licht gebogen, hellend in de dwarsrichting of plat
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

niet meer dan 0,15 meter
▪  Geen hekken, kooien en dergelijke aanbrengen (uitgezonderd relingen voor de 

veiligheid)
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn in beginsel van metaal of hout
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het oorspronkelijke type 
schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria arken en waterwoningen

 Algemeen
▪  De vormgeving en detaillering zijn zorgvuldig en duurzaam
▪  Arken zijn in beginsel rechthoekig van vorm
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen casco en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van de romp niet overschrijdt

▪  Aanpassingen en toevoegingen zijn in vorm, maat en schaal afgestemd op het 
geheel
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 Casco
▪  Het casco is gesloten van karakter

 Opbouw
▪  De vormgeving van de opbouw is evenwichtig
▪  De gevels aan straat- en waterzijde zijn voorzien van transparante openingen 

met een oppervlak van minstens 15% (geen gesloten gevels)
▪  Daken zijn  licht gebogen, hellend in de dwarsrichting of plat
▪  Ramen zijn in beginsel niet direct aangesloten op de romp en/of dak
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

niet meer dan 0,15 meter
▪  Eventuele terrassen of balkons zijn gesitueerd aan de korte zijde of uitgevoerd 

als loggia aan een lange zijde
▪  Aan de waterzijde eventueel een zeembalkon aanbrengen met een breedte 

van ten hoogste 0,50 meter
▪  Geen hekken, kooien, toegevoegde terrassen en dergelijke aanbrengen
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  Het casco is van metaal of beton
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren en voor de opbouw eventueel in 

wittinten

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria installaties

 Zonnecollectoren en zonnepanelen
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen op het dak van stuurhut of ruim
 - bij vaartuigen en arken op een dak
▪  Vlak aangebracht en daarbij de randen van het dak rondom tenminste 0,30 

meter vrijgehouden
▪   Op één lijn gerangschikt afgestemd op andere onderdelen zoals dakramen
▪  Het oppervlak van de collector of het paneel is zwart en de verdere afwerking 

terughoudend van kleur

 Schotelantennes:
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen in beginsel aan de achterzijde van de stuurhut
 - bij vaartuigen en arken op de kopse zijde van de opbouw
▪  Bescheiden van afmeting
▪  Uitgevoerd in terughoudende kleurstelling

 Overige installaties
▪  Uit het zicht geplaatst
▪  Vormgeving en kleur terughoudend

 Criteria oevervoorzieningen

 Steigers en loopplanken
▪  Uitgevoerd in hout (danwel kunststof steigerdelen) en/of metaal met een open 

constructie
▪  Minimaal ruimtebeslag op of boven het water
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving
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  Landelijk Noord is het noordelijk buitengebied van Amsterdam. Het is een 
open veenweidegebied met verspreide bebouwing doorsneden door sloten en 
vaarten en vaarten.  Het is een gebied met een grote landschappelijke waarde.

 RUIMTELIJK SYSTEEM

  Landelijk Noord is een waardevol agrarisch landschap buiten de Ring aan de 
rand van het Buiten-IJ. Het is een veenweidegebied dat vooral bestaat uit 
grasland doorsneden door sloten met groene oevers, waarin een aantal dor-
pen te vinden is. Bijzondere landschappelijke elementen waaraan een enkele 
boot ligt, zijn de voormalige Zuiderzeedijk (Durgerdammer- en Uitdammer-
dijk) en het Noordhollandsch Kanaal aan de randen van het gebied.

  In het streefbeeld voor Landelijk Noord ligt de nadruk op het ruime groen van 
het overwegend agrarische landschap met hier en daar bebouwing, waarin 
verzorgde boten gelegen aan met natuurlijke oevers op onnadrukkelijk wijze 
zijn ingepast met terughoudende vormgeving en kleurstelling.

 Welstandsniveau

  Voor Landelijk Noord geldt welstandsniveau ‘bijzonder’. De boten in dit ruimte-
lijk systeem zijn voornamelijk arken afgemeerd aan de oevers van het kanaal. 
In het open landschap zijn de boten onnadrukkelijk aanwezig, wat strookt met 
het grote belang van dit cultuurhistorisch waardevolle gebied. Om het karakter 
van het gebied te bewaren is voor zowel de boten als de oevervoorzieningen 
een grote mate van terughoudendheid op zijn plaats.

 Beoordeling

  Het beleid is gericht op behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
Het uitgangspunt is een verantwoorde inpassing van boten en eventuele oe-
vervoorzieningen in het landschap. Onnadrukkelijke aanwezigheid is het uit-
gangspunt.

  De beoordeling weegt het aanzien van de boot of oevervoorziening op zichzelf 
en in relatie tot het aanzien van de omgeving. Dit moet leiden tot een even-
wichtige compositie van boten met een verzorgde vormgeving, die wat betreft 
materiaal en kleur past in het veenweidegebied.
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 CRITERIA

  In samenhang met de beschrijving, het niveau en de uitgangspunten wordt 
met gebruikmaking van de hoofdlijnen beoordeeld aan de hand van criteria 
voor:

▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

 Criteria schepen

 Algemeen
▪  Schepen zijn van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en geschikt om te varen
▪  De vormgeving past in de traditie van de Nederlandse scheepsbouw
▪  De vormgeving is zorgvuldig en duurzaam met oog voor detail
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor symmetrie in de 

lengterichting en verhoudingen
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp heeft een verhouding tussen lengte, breedte en hoogte passend bij 

het (oorspronkelijke) type schip
▪  De romp heeft herkenbare stevens, is gezeegd en heeft doorgaande lijnen 

zonder onderbrekingen
▪  De romp is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit te 

zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen
▪  Eventuele openingen ten behoeve van daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoor-

ten met bescheiden afmetingen afgestemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De opbouw en eventuele hekwerken passen bij het type en de verhoudingen 

van het (oorspronkelijke) schip
▪  Schepen hebben afgestemd op het type een voordek, achterdek en gangboor-

den met bruikbare maten
▪  Roef en stuurhut beslaan samen niet meer dan 30% van de scheepslengte, 

waarbij voor de stuurhut op zich een maximum geldt van 15%
▪  Daken volgen de lijnen van de romp en zijn in de breedterichting licht gebogen 

of hellend
▪  Ramen passen in de compositie van de opbouw, volgen de zeeg met één door-

gaande lijn, zijn afgestemd op de vormgeving van het scheepsdeel waarin zij 
zich bevinden en sluiten niet direct aan op gangboord of dak

▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 
niet meer dan 0,15 meter

▪  Een stuurhut heeft een gesloten onderkant en is daarboven voorzien van 
transparante ramen

▪  Geen hekken, kooien en dergelijke aanbrengen (uitgezonderd relingen voor de 
veiligheid)

▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip
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 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de opbouw
 - een plank geplaatst op de luikenkap of roef
 - op de den geschilderde letters

 Criteria vaartuigen

 Algemeen
▪  De vormgeving en detaillering zijn zorgvuldig en duurzaam
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen romp en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van de romp niet overschrijdt

▪   Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 
en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp is van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en in beginsel geschikt om te varen
▪  De romp heeft verhoudingen passend bij het (oorspronkelijke) type schip met 

herkenbare stevens
▪   De romp is gesloten van karakter en wordt niet aangetast door er delen uit te 

zagen ten behoeve van bijvoorbeeld ramen of toegangen
▪   Eventuele openingen ten behoeve van daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoor-

ten met bescheiden afmetingen afgestemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪   De vormgeving van de opbouw is evenwichtig
▪  Geen gesloten gevels, ramen zijn niet direct aangesloten op de romp en/of dak
▪  Daken zijn  licht gebogen, hellend in de dwarsrichting of plat
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

niet meer dan 0,15 meter
▪  Geen hekken, kooien en dergelijke aanbrengen (uitgezonderd relingen voor de 

veiligheid)
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn in beginsel van metaal of hout
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wittin-

ten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het oorspronkelijke type schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria arken en waterwoningen

 Algemeen
▪  De vormgeving en detaillering zijn zorgvuldig en duurzaam
▪  Arken zijn in beginsel rechthoekig van vorm
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen casco en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van de romp niet overschrijdt

▪  Aanpassingen en toevoegingen zijn in vorm, maat en schaal afgestemd op het 
geheel

 Casco
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▪  Het casco is gesloten van karakter

 Opbouw
▪  De vormgeving van de opbouw is evenwichtig
▪  De gevels aan straat- en waterzijde zijn voorzien van transparante openingen 

met een oppervlak van minstens 15% (geen gesloten gevels)
▪  Daken zijn  licht gebogen, hellend in de dwarsrichting of plat
▪  Ramen zijn in beginsel niet direct aangesloten op de romp en/of dak
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

niet meer dan 0,15 meter
▪  Eventuele terrassen of balkons zijn gesitueerd aan de korte zijde of uitgevoerd 

als loggia aan een lange zijde
▪  Aan de waterzijde eventueel een zeembalkon aanbrengen met een breedte 

van ten hoogste 0,50 meter
▪  Geen hekken, kooien, toegevoegde terrassen en dergelijke aanbrengen
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  Het casco is van metaal of beton
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Het glas is helder en doorzichtig (uitgezonderd beloopbaar glas)
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren en voor de opbouw eventueel in 

wittinten

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria installaties

 Zonnecollectoren en zonnepanelen
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen op het dak van stuurhut of ruim
 - bij vaartuigen en arken op een dak
▪  Vlak aangebracht en daarbij de randen van het dak rondom tenminste 0,30 

meter vrijhouden
▪   Op één lijn gerangschikt afgestemd op andere onderdelen zoals dakramen
▪  Het oppervlak van de collector of het paneel is zwart en de verdere afwerking 

terughoudend van kleur

 Schotelantennes:
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen in beginsel aan de achterzijde van de stuurhut
 - bij vaartuigen en arken op de kopse zijde van de opbouw
▪  Bescheiden van afmeting
▪  Uitgevoerd in terughoudende kleurstelling

 Overige installaties
▪  Uit het zicht plaatsen
▪  Vormgeving en kleur terughoudend

 Criteria oevervoorzieningen

 Steigers en loopplanken
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Minimaal ruimtebeslag op of boven het water
▪  Uitgevoerd in hout (danwel kunststof steigerdelen) en/of metaal met een open 

constructie
▪  Eventuele leuningen open uitgevoerd in hout en/of metaal
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving
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  Het Buiten-IJ is een groot water met overwegend groene oevers aan de oost-
zijde van de stad. Rond het IJ-meer is het water weids. Hier liggen voorname-
lijk schepen en vaartuigen.

 RUIMTELIJK SYSTEEM

  De boten liggen aan de rand van groot water. De kades en dijken waaraan de 
boten liggen zijn overwegend groen. Er is onbelemmerd zicht op de boten. Het 
overgrote deel van de ligplaatsen ligt dwars op de kade en is gereserveerd 
voor schepen. Van belang voor de welstandsbeoordeling is, dat de boten pri-
vate objecten in de openbare ruimte zijn.

 Welstandsniveau
  Het Buiten-IJ ligt aan de oostzijde van de stad en gaat over in het IJmeer. Het 

wordt begrensd door dijken en kades met groene oevers, waarlangs schepen 
en vaartuigen liggen. Er is vanuit de omgeving onbelemmerd zicht op de bo-
ten. 

  Het streefbeeld voor het Buiten-IJ gaat uit van schepen afgemeerd aan groene 
oevers, die thuis zijn op het ruime water aan de rand van de voormalige Zui-
derzee. Het gaat uit van verzorgde boten met een robuuste vormgeving en te-
rughoudende kleurstelling, die zonder op de voorgrond te treden een bijdrage 
leveren aan het nautisch karakter van het gebied.

 Beoordeling
  Het beleid is gericht op behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Het uitgangspunt 

is een verantwoorde inpassing van boten en eventuele oevervoorzieningen in 
hun omgeving met behoud van het groene karakter. Schepen zijn vanwege de 
bijdrage aan het karakter van het gebied gewenst. Voor het overige is onna-
drukkelijke aanwezigheid uitgangspunt.

  De beoordeling weegt het aanzien van de boot of oevervoorziening op zichzelf 
en in relatie tot het landschap.
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 CRITERIA

  In samenhang met de beschrijving, het niveau en de uitgangspunten wordt 
met gebruikmaking van de hoofdlijnen beoordeeld aan de hand van criteria 
voor:

▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

 Criteria schepen

 Algemeen
▪  Schepen zijn van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en geschikt om te varen
▪  De vormgeving is in beginsel alzijdig en symmetrisch over de lengte-as
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp heeft een verhouding tussen lengte, breedte en hoogte passend bij 

het (oorspronkelijke) type schip
▪  De romp heeft herkenbare stevens, is gezeegd en heeft doorgaande lijnen 

zonder onderbrekingen
▪  Gangboorden rondom vrijhouden
▪  De romp is gesloten van karakter en eventuele openingen ten behoeve van 

daglicht zijn uit te voeren als patrijspoorten met bescheiden afmetingen afge-
stemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪   De opbouw en eventuele hekwerken passen bij het type en de verhoudingen 

van het (oorspronkelijke) schip
▪  Daken volgen de lijnen van de romp en zijn in de breedterichting licht gebogen 

of hellend
▪  Ramen passen in de compositie van de opbouw, volgen de zeeg met één door-

gaande lijn, zijn afgestemd op de vormgeving van het scheepsdeel waarin zij 
zich bevinden en sluiten niet direct aan op gangboord of dak

▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 
niet meer dan 0,15 meter

▪   Een stuurhut heeft een gesloten onderkant en is daarboven voorzien van 
transparante ramen

▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪   De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de opbouw
 - een plank geplaatst op de luikenkap of roef
 - op de den geschilderde letters
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 Criteria vaartuigen

 Algemeen
▪  Vaartuigen hebben een romp gebouwd voor en anders geschikt om te varen 

op de Nederlandse (binnen)wateren
▪  De vormgeving is in beginsel alzijdig en symmetrisch over de lengte-as
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp is van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en in beginsel geschikt om te varen
▪  De romp heeft herkenbare stevens en doorgaande lijnen zonder onderbrekin-

gen
▪  De romp is gesloten van karakter en eventuele openingen ten behoeve van 

daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoorten met bescheiden afmetingen afge-
stemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De architectuur van de opbouw is afgestemd op de vorm van de romp en over-

schrijdt de buitenmaten daarvan niet
▪  De gevels zijn voorzien van openingen met een oppervlak van minstens 15% 

van het gevelvlak (geen gesloten gevels)
▪   Daken zijn plat, licht gebogen of licht hellend
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

niet meer dan 0,15 meter
▪   In plaatsing en vorm zijn elementen zoals ramen en deuren afgestemd op de 

compositie van de opbouw en het betreffende gevelvlak
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪   De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria arken en waterwoningen

 Algemeen
▪  De vormgeving is alzijdig en verzorgd
▪  De hoofdvorm is in beginsel rechthoekig

 Casco
▪  Het casco is rechthoekig en gesloten

 Opbouw
▪  De opbouw overschrijdt de buitenmaten van het casco niet met uitzondering 

van een eventueel zeembalkon
▪  Gevels zijn voorzien van openingen met een gezamenlijk oppervlak van min-

stens 15%
▪   Daken zijn plat, licht gebogen of licht hellend
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

in beginsel niet meer dan 0,15 meter
▪  In vorm en plaatsing zijn de architectonische elementen van de opbouw waar-
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onder ramen en deuren afgestemd op de gevelcompositie
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  Het casco is van beton of metaal
▪  De opbouw is in beginsel van hout of metaal
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪   Uitgevoerd in gedekte, terughoudende kleuren danwel wittinten

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria installaties

 Zonnecollectoren en zonnepanelen
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen op het dak van stuurhut of ruim
 - bij vaartuigen en arken op een dak
▪  Vlak aangebracht en daarbij de randen van het dak rondom tenminste 0,30 

meter vrijgehouden
▪   Op één lijn gerangschikt afgestemd op andere onderdelen zoals dakramen
▪  Het oppervlak van de collector of het paneel is zwart en de verdere afwerking 

terughoudend van kleur

 Schotelantennes:
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen in beginsel aan de achterzijde van de stuurhut
 - bij vaartuigen en arken op de kopse zijde van de opbouw
▪  Bescheiden van afmeting
▪  Uitgevoerd in terughoudende kleurstelling

 Overige installaties
▪  Uit het zicht geplaatst
▪  Vormgeving en kleur terughoudend

 Criteria oevervoorzieningen

 Steigers en loopplanken
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Minimaal ruimtebeslag op of boven het water
▪  Uitgevoerd in hout (danwel kunststof steigerdelen) en/of metaal met een open 

constructie
▪  Eventuele leuningen open uitgevoerd in hout en/of metaal
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving

 Overige oevervoorzieningen
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving
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  De kades vormen een stedelijk gebied van afwisselende maat en schaal, waar-
in doorgaande straatwanden en veelal groene kades de toon zetten.

 RUIMTELIJK SYSTEEM

  Het gebied kades bestaat voornamelijk uit stadsuitbreidingen aangelegd in de 
twintigste eeuw met daartussen enkele oudere linten. Het gebied wordt over-
wegend gekenmerkt door seriematige bebouwing, die deels kleinschalig is zo-
als de dorpse arbeidersbuurten van Noord en deels een grotere schaal heeft 
met doorgaande gevels van het beschermde gezicht in Zuid.

  De boten liggen voor een deel in de verzorgde openbare ruimte van lanen 
en straten, maar ook aan randen van groengebieden en achterterreinen van 
voormalige bedrijven die met recente (her)ontwikkelingen steeds vaker deel 
uitmaken van het stadsbeeld.

  Het streefbeeld voor kades bestaat uit een opgeruimde openbare ruimte met 
langs de oevers verzorgde boten, die in vormgeving en kleurstelling niet op de 
voorgrond treden.

 Welstandsniveau
  Voor de kades geldt voor het overtgrote deel het welstandsniveau ‘gewoon’ en 

deels het niveau ‘bijzonder’. De boten in dit ruimtelijk systeem liggen veelal 
goed zichtbaar in een openbare ruimte met aaneengesloten straatwanden. De 
boten en oevervoorzieningen zijn daarmee onderdeel van het straatbeeld. Ze 
hebben invloed de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. 

 Beoordeling
  Het beleid is gericht op behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Het uitgangspunt 

is een verantwoorde inpassing van boten en eventuele oevervoorzieningen in 
hun omgeving met behoud van het karakter. Voor zowel boten als oevervoor-
zieningen is onnadrukkelijke aanwezigheid uitgangspunt.

  De beoordeling weegt het aanzien van de boot of oevervoorziening op zichzelf 
en in relatie tot het aanzien van de omgeving. Dit moet leiden tot een verzorg-
de vormgeving, die wat betreft materiaal en kleur past in de stedelijke omge-
ving.
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 CRITERIA

  In samenhang met de beschrijving, het niveau en de uitgangspunten wordt 
met gebruikmaking van de hoofdlijnen beoordeeld aan de hand van criteria 
voor:

▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

 Criteria schepen

 Algemeen
▪  Schepen zijn van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en geschikt om te varen
▪  De vormgeving is in beginsel alzijdig en symmetrisch over de lengte-as
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp heeft een verhouding tussen lengte, breedte en hoogte passend bij 

het (oorspronkelijke) type schip
▪  De romp heeft herkenbare stevens, is gezeegd en heeft doorgaande lijnen 

zonder onderbrekingen
▪  Gangboorden rondom vrijhouden
▪  De romp is gesloten van karakter en eventuele openingen ten behoeve van 

daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoorten met bescheiden afmetingen afge-
stemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De opbouw en eventuele hekwerken passen bij het type en de verhoudingen 

van het (oorspronkelijke) schip
▪  Daken volgen de lijnen van de romp en zijn in de breedterichting licht gebogen 

of hellend
▪  Ramen passen in de compositie van de opbouw, volgen de zeeg met één door-

gaande lijn, zijn afgestemd op de vormgeving van het scheepsdeel waarin zij 
zich bevinden en sluiten niet direct aan op gangboord of dak

▪  Een stuurhut heeft een gesloten onderkant en is daarboven voorzien van 
transparante ramen

▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de opbouw
 - een plank geplaatst op de luikenkap of roef
 - op de den geschilderde letters

 Criteria vaartuigen

 Algemeen
▪  Vaartuigen hebben een romp gebouwd voor en anders geschikt om te varen 
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op de Nederlandse (binnen)wateren
▪  De vormgeving is in beginsel alzijdig en symmetrisch over de lengte-as
▪  De vormgeving is evenwichtig en alzijdig met aandacht voor de onderlinge 

verhoudingen tussen romp en opbouw, waarbij de opbouw de buitenmaten 
van de romp niet overschrijdt

▪   Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 
en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp is van een type kenmerkend voor de Nederlandse (binnen)wateren 

en in beginsel geschikt om te varen
▪  De romp heeft een verhouding tussen lengte, breedte en hoogte passend bij 

het (oorspronkelijke) type schip
▪  De romp heeft herkenbare stevens, is gezeegd en heeft doorgaande lijnen 

zonder onderbrekingen
▪  Gangboorden rondom vrijhouden
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  De romp is gesloten van karakter en eventuele openingen ten behoeve van 

daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoorten met bescheiden afmetingen afge-
stemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De architectuur van de opbouw is afgestemd op de vorm van de romp en over-

schrijdt de buitenmaten daarvan niet
▪  De gevels zijn voorzien van openingen met een oppervlak van minstens 15% 

van het gevelvlak (geen gesloten gevels)
▪  Daken zijn plat, licht gebogen of licht hellend (hellingshoek hoogstens 15 gra-

den) met eventueel een bescheiden overstek en boeibord
▪  Eventuele dakramen steken niet meer dan 0,10 meter boven het dak uit
▪  In plaatsing en vorm zijn architectonische elementen zoals ramen en deuren 

afgestemd op de compositie van de opbouw en het betreffende gevelvlak
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria arken en waterwoningen

 Algemeen
▪  De vormgeving is alzijdig en verzorgd, waarbij de opbouw de buitenmaten van 

het casco niet overschrijdt
▪  De hoofdvorm is in beginsel rechthoekig

 Casco
▪  Het casco is rechthoekig en gesloten

 Opbouw
▪  De opbouw overschrijdt de buitenmaten van het casco niet met uitzondering 

van een eventueel zeembalkon met een breedte van ten hoogste 0,50 meter
▪  Gevels zijn voorzien van openingen met een gezamenlijk oppervlak van min-

stens 15%
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▪  Daken zijn plat met een bescheiden dakoverstek, licht gebogen of licht hellend 
(hellingshoek hoogstens 15 graden) en eventuele boeiborden hebben beschei-
den afmetingen

▪  Eventuele dakramen en luiken steken niet meer dan 0,10 meter boven het dak 
uit

▪  In vorm en plaatsing zijn de architectonische elementen van de opbouw waar-
onder ramen en deuren afgestemd op de gevelcompositie

▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪   Het casco is van beton of metaal
▪  De opbouw is in hoofdzaak van hout of metaal
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Uitgevoerd in gedekte, terughoudende kleuren danwel in wittinten

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria installaties

 Zonnecollectoren en zonnepanelen
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen op het dak van stuurhut of ruim
 - bij vaartuigen en arken op een dak
▪  Vlak aangebracht en daarbij de randen van het dak rondom tenminste 0,30 

meter vrijgehouden
▪   Op één lijn gerangschikt afgestemd op andere onderdelen zoals dakramen
▪  Het oppervlak van de collector of het paneel is zwart en de verdere afwerking 

terughoudend van kleur

 Schotelantennes:
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen in beginsel aan de achterzijde van de stuurhut
 - bij vaartuigen en arken op de kopse zijde van de opbouw
▪  Bescheiden van afmeting
▪  Uitgevoerd in terughoudende kleurstelling

 Overige installaties
▪  Uit het zicht geplaatst
▪  Vormgeving en kleur terughoudend

 Oevervoorzieningen

 Steigers en loopplanken
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Minimaal ruimtebeslag op of boven het water
▪  Uitgevoerd in hout (danwel kunststof steigerdelen) en/of metaal met een open 

constructie
▪  Eventuele leuningen open uitgevoerd in hout en/of metaal
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving

 Overige oevervoorzieningen
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving
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  De vaarten vormen een afwisselende stedelijke zone met een veelal ruime op-
zet. De aanwezige boten liggen grotendeels aan de randen van gebieden en 
zijn in de regel niet nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld.

 RUIMTELIJK SYSTEEM

  De vaarten bestaat voornamelijk uit naoorlogse stadsuitbreidingen, die over-
wegend worden gekenmerkt door seriematige aangelegde wijken zonder 
ligplaatsen. De boten zijn vooral te vinden langs de randen, groenzones, res-
tanten van oudere bebouwing en oude waterlopen. Het gaat daarbij groten-
deels om arken en vaartuigen.

  Een plek met een eigen karakter is de woonbotenhaven aan de Schinkel. Hier 
zijn arken dicht op elkaar afgemeerd aan steigers, waardoor ze minder zicht-
baar zijn vanuit de omgeving dan boten die achter elkaar langs een oever lig-
gen.

  Het streefbeeld voor de vaarten is een opgeruimde openbare ruimte met langs 
de oevers verzorgde boten, die geen contrast vormen met hun omgeving.

 Welstandsniveau
  Voor het overgrote deel van het ruimtelijk systeem vaarten geldt welstandsni-

veau ‘eenvoudig’. De boten in dit ruimtelijk systeem liggen voor het overgrote 
deel aan gebiedsranden en in water met een informeel karakter, waarmee ze 
een beperkte invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Met 
de enigszins beperkte zichtbaarheid van de arken in de woonbotenhaven aan 
de Schinkel kan rekening worden gehouden bij de plaatsing van bijvoorbeeld 
zonnepanelen en schotelantennes.

  Voor de beschermde gezichten in Nieuw-West en de Gaasp in Zuidoost geldt 
een bijzonder welstandsniveau. Het beleid is gericht op versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit. Het uitgangspunt is een zorgvuldige inpassing van bo-
ten en oevervoorzieningen. Gevraagd wordt een evenwichtige en verzorgde 
vormgeving. Ten aanzien van de oevervoorzieningen geldt een zorgvuldige af-
stemming op het type oever met aandacht voor de doorgaande lijnen van de 
waterkant.

  Voor de Ringvaart in Nieuw-West en de Holendrecht in Zuid-Oost geldt een 
gewoon welstandsniveau. Het beleid is gericht op behoud van de ruimtelijke 
kwaliteit. Voor zowel boten als oevervoorzieningen is onnadrukkelijke aanwe-
zigheid uitgangspunt. De beoordeling weegt het aanzien van de boot of oe-
vervoorziening op zichzelf en in relatie tot het aanzien van de omgeving. Dit 
moet leiden tot een verzorgde vormgeving.

 Beoordeling
  Het beleid is gericht op behoud van de ruimtelijke basiskwaliteit. Het uit-

gangspunt is inpassing van boten en eventuele oevervoorzieningen in hun 
omgeving. Voor zowel boten als oevervoorzieningen is onnadrukkelijke aan-
wezigheid uitgangspunt.

  De beoordeling weegt het aanzien van de boot of oevervoorziening op zichzelf 
en is tevens gericht op het voorkomen van te grote contrasten met de omge-
ving.
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 CRITERIA

  In samenhang met de beschrijving, het niveau en de uitgangspunten wordt 
met gebruikmaking van de hoofdlijnen beoordeeld aan de hand van criteria 
voor:

▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

 Criteria schepen

 Algemeen
▪  Schepen zijn gebouwd en geschikt om te varen
▪  De vormgeving is in beginsel alzijdig en symmetrisch over de lengte-as
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp heeft herkenbare stevens en doorgaande lijnen zonder onderbrekin-

gen
▪  De romp is gesloten van karakter met eventueel bescheiden patrijspoorten af-

gestemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De opbouw past bij het type en de verhoudingen van het (oorspronkelijke) 

schip
▪  Daken volgen de lijnen van de romp en zijn in de breedterichting licht gebogen 

of hellend
▪  Ramen passen in de compositie van de opbouw
▪  Dakramen zijn vlak op het dak geplaatst
▪  Een stuurhut heeft een gesloten onderkant en is daarboven voorzien van 

transparante ramen
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de opbouw
 - een plank geplaatst op de luikenkap of roef
 - op de den geschilderde letters

 Criteria vaartuigen

 Algemeen
▪  Vaartuigen hebben een romp die is gebouwd om te varen
▪  De vormgeving is in beginsel alzijdig en symmetrisch over de lengte-as, waar-

bij de opbouw de buitenmaten van de romp niet overschrijdt
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip
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 Romp
▪  De romp is gebouwd en geschikt om te varen
▪  De romp heeft herkenbare stevens en doorgaande lijnen zonder onderbrekin-

gen
▪  De romp is gesloten van karakter en eventuele openingen ten behoeve van 

daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoorten met bescheiden afmetingen afge-
stemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De architectuur van de opbouw is afgestemd op de vorm van de romp en over-

schrijdt de buitenmaten daarvan niet
▪  De gevels zijn voorzien van openingen met een oppervlak van minstens 15% 

van het gevelvlak (geen gesloten gevels)
▪   Daken zijn plat, licht gebogen of licht hellend
▪   Eventuele dakramen steken niet meer dan 0,10 meter boven het dak uit
▪   In plaatsing en vorm zijn architectonische elementen zoals ramen en deuren 

afgestemd op de compositie van de opbouw en het betreffende gevelvlak
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Hekken zijn open van karakter
▪   Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria arken en waterwoningen

 Algemeen
▪  De vormgeving is alzijdig en verzorgd
▪  De hoofdvorm is in beginsel rechthoekig

 Casco
▪  Het casco is rechthoekig en gesloten

 Opbouw
▪  De opbouw overschrijdt de buitenmaten van het casco niet met uitzondering 

van een eventueel zeembalkon met een breedte van ten hoogste 0,50 meter
▪  Gevels zijn voorzien van openingen met een gezamenlijk oppervlak van min-

stens 15%
▪   Daken zijn plat, licht gebogen of licht hellend
▪   Eventuele dakramen en luiken steken niet meer dan 0,10 meter boven het dak 

uit
▪   In vorm en plaatsing zijn de architectonische elementen van de opbouw waar-

onder ramen en deuren afgestemd op de gevelcompositie
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  Het casco is van beton of metaal
▪  De opbouw is in beginsel van hout of metaal
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Uitgevoerd in gedekte, terughoudende kleuren danwel in wittinten
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 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria installaties

 Zonnecollectoren en zonnepanelen
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen op het dak van stuurhut of ruim
 - bij vaartuigen en arken op een dak
▪  Vlak aangebracht en daarbij de randen van het dak rondom tenminste 0,30 

meter vrijgehouden
▪   Op één lijn gerangschikt afgestemd op andere onderdelen zoals dakramen
▪  Het oppervlak van de collector of het paneel is zwart en de verdere afwerking 

terughoudend van kleur

 Schotelantennes:
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen in beginsel aan de achterzijde van de stuurhut
 - bij vaartuigen en arken op de kopse zijde van de opbouw
▪  Bescheiden van afmeting
▪  Uitgevoerd in terughoudende kleurstelling

 Overige installaties
▪  Uit het zicht geplaatst
▪  Vormgeving en kleur terughoudend

 Oevervoorzieningen

 Steigers en loopplanken
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Minimaal ruimtebeslag op of boven het water
▪  Uitgevoerd in hout (danwel kunststof steigerdelen) en/of metaal met een open 

constructie
▪  Eventuele leuningen open uitgevoerd in hout en/of metaal
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving

 Overige oevervoorzieningen
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving
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   De industriehavens liggen aan de westzijde van de stad. Het is een grootscha-
lig werkgebied met een geheel eigen sfeer.

 RUIMTELIJK SYSTEEM

  De industriehavens zijn een gebied, waarin grootschalige bedrijvigheid de 
toon zet. De boten en oevervoorzieningen hebben een beperkte invloed op de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Binnen de Ring moet rekening worden ge-
houden met een herontwikkeling tot een gemengd gebied, waarin ook ruimte 
is voor kleinere bedrijvigheid en wonen.

  Het streefbeeld voor de industriehavens is om de boten onnadrukkelijk in te 
passen aan de oevers en kades van het robuuste en grootschalige havenge-
bied.

 Welstandsniveau
  Voor de industriehavens binnen de Ring geldt welstandsniveau ‘gewoon’. De 

beoordeling weegt het aanzien van de boot of oevervoorziening op zichzelf en 
is tevens gericht op het voorkomen van te grote contrasten met de omgeving.

  Buiten de Ring geldt het niveau ‘eenvoudig’, waarbij vanwege de beperkte 
invloed van boten en oevervoorzieningen op de ruimtelijke kwaliteit in deze 
veelal grootschalige omgeving de toets met name geldt voor het aanzien van 
het object op zichzelf.

 Beoordeling
  Het beleid is gericht op behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Het uitgangspunt 

is een verantwoorde inpassing van boten en eventuele oevervoorzieningen, 
waarbij binnen de Ring rekening moet worden gehouden met de mogelijke 
herontwikkeling tot een gebied met een gemengd karakter waarin werken en 
wonen samengaan.

  De beoordeling weegt het aanzien van de boot of oevervoorziening op zichzelf 
en in relatie tot het aanzien van de omgeving en de mogelijke ontwikkeling 
daarvan. Dit moet binnen de Ring leiden tot een evenwichtige compositie van 
boten met een verzorgde vormgeving, daarbuiten is het voorkomen van con-
trasten met de omgeving het uitgangspunt.
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 CRITERIA

  In samenhang met de beschrijving, het niveau en de uitgangspunten wordt 
met gebruikmaking van de hoofdlijnen beoordeeld aan de hand van criteria 
voor:

▪  Schepen
▪  Vaartuigen
▪  Arken en waterwoningen
▪  Installaties
▪  Oevervoorzieningen

 Criteria schepen

 Algemeen
▪  Schepen zijn gebouwd en geschikt om te varen
▪  De vormgeving is in beginsel alzijdig en symmetrisch over de lengte-as
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip

 Romp
▪  De romp heeft herkenbare stevens en doorgaande lijnen zonder onderbrekin-

gen
▪  De romp is gesloten van karakter met eventueel bescheiden patrijspoorten af-

gestemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De opbouw past bij het type en de verhoudingen van het (oorspronkelijke) 

schip
▪  Daken volgen de lijnen van de romp en zijn in de breedterichting licht gebogen 

of hellend
▪  Ramen passen in de compositie van de opbouw
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

in beginsel niet meer dan 0,15 meter
▪  Een stuurhut heeft een gesloten onderkant en is daarboven voorzien van 

transparante ramen
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bord bevestigd tegen de opbouw
 - een plank geplaatst op de luikenkap of roef
 - op de den geschilderde letters

 Criteria vaartuigen

 Algemeen
▪  Vaartuigen hebben een romp die is gebouwd om te varen
▪  De vormgeving is in beginsel alzijdig en symmetrisch over de lengte-as, waar-

bij de opbouw de buitenmaten van de romp niet overschrijdt
▪  Aanpassingen en voor de vaart noodzakelijke toevoegingen zijn in vorm, maat 

en schaal afgestemd op het (oorspronkelijke) type schip
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 Romp
▪  De romp is gebouwd en geschikt om te varen
▪  De romp heeft herkenbare stevens en doorgaande lijnen zonder onderbrekin-

gen
▪  De romp is gesloten van karakter en eventuele openingen ten behoeve van 

daglicht zijn uitgevoerd als patrijspoorten met bescheiden afmetingen afge-
stemd op de maten en lijnen van het schip

 Opbouw
▪  De architectuur van de opbouw is afgestemd op de vorm van de romp en over-

schrijdt de buitenmaten daarvan niet
▪  De gevels zijn voorzien van openingen met een oppervlak van minstens 15% 

van het gevelvlak (geen gesloten gevels)
▪   Daken zijn plat, licht gebogen of licht hellend
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

in beginsel niet meer dan 0,15 meter
▪   In vorm en plaatsing zijn de architectonische elementen van de opbouw waar-

onder ramen en deuren afgestemd op de gevelcompositie
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  De romp en opbouw zijn van metaal of hout (geen golfplaat)
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Hekken zijn open van karakter
▪   Schilderwerk is uitgevoerd in gedekte kleuren (voor de opbouw eventueel wit-

tinten) met indien gewenst kleuraccenten passend bij het schip

 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria arken en waterwoningen

 Algemeen
▪  De vormgeving is alzijdig en verzorgd
▪  De hoofdvorm is in beginsel rechthoekig

 Casco
▪  Het casco is rechthoekig en gesloten

 Opbouw
▪  De opbouw overschrijdt de buitenmaten van het casco niet met uitzondering 

van een eventueel zeembalkon met een breedte van ten hoogste 0,50 meter
▪  Gevels zijn voorzien van openingen met een gezamenlijk oppervlak van min-

stens 15%
▪   Daken zijn plat, licht gebogen of licht hellend
▪  Eventuele dakramen zijn plat aangebracht met een hoogte inclusief kozijn van 

in beginsel niet meer dan 0,15 meter
▪   In vorm en plaatsing zijn de architectonische elementen van de opbouw waar-

onder ramen en deuren afgestemd op de gevelcompositie
▪  Hekken zijn open van karakter
▪  Afvoerpijpen steken in beginsel niet meer dan 1m boven het dak of dek

 Materiaal en kleur
▪  Het casco is van beton of metaal
▪  De opbouw is in beginsel van hout of metaal
▪  Daken zijn van hout of metaal danwel voorzien van zeildoek, zorgvuldig gede-

tailleerde bitumen/EPDM of begroeiing
▪  Uitgevoerd in gedekte, terughoudende kleuren danwel in wittinten
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 Overig
▪  Een reclame in de vorm van een naamsvermelding:
 -  een bescheiden bord bevestigd tegen de gevel van de opbouw

 Criteria installaties

 Zonnecollectoren en zonnepanelen
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen op het dak van stuurhut of ruim
 - bij vaartuigen en arken op een dak
▪  Vlak aangebracht en daarbij de randen van het dak rondom tenminste 0,30 

meter vrijgehouden
▪   Op één lijn gerangschikt afgestemd op andere onderdelen zoals dakramen
▪  Het oppervlak van de collector of het paneel is zwart en de verdere afwerking 

terughoudend van kleur

 Schotelantennes:
▪  Plaatsing:
 -  bij schepen in beginsel aan de achterzijde van de stuurhut
 - bij vaartuigen en arken op de kopse zijde van de opbouw
▪  Bescheiden van afmeting
▪  Uitgevoerd in terughoudende kleurstelling

 Overige installaties
▪  Uit het zicht geplaatst
▪  Vormgeving en kleur terughoudend

 Criteria oevervoorzieningen

 Steigers en loopplanken
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Minimaal ruimtebeslag op of boven het water
▪  Uitgevoerd in hout (danwel kunststof steigerdelen) en/of metaal met een open 

constructie
▪  Eventuele leuningen open uitgevoerd in hout en/of metaal
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving

 Overige oevervoorzieningen
▪  Vormgeving terughoudend en afgestemd op de oever
▪  Oeverlijn zo min mogelijk onderbreken
▪  Terughoudend kleurgebruik afgestemd op de omgeving
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Welstand op het water 2018
De nota ‘Welstand op het Water’ maakt deel uit van de gemeentelijke wel-
standsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam’.

Projectgroep
Pieterjan van Agtmaal, Ruimte en Duurzaamheid
Frank Arents, Ruimte en Duurzaamheid
Noor de Bruin, Adviesgroep Amsterdam (projectleider)
Leeyanne Dobben, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Elles van den Hoek, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Domien Kamsma, Ruimte en Duurzaamheid
Ellen van Kessel, Monumenten en Archeologie
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Amsterdam is een waterstad. Water is bepalend voor de identiteit en aantrekkingskracht van Amster-
dam. Het ligt ten grondslag aan de ruimtelijke structuur van de stad en is daarmee een zichtbaar on-
derdeel van de historische kwaliteiten. Tegelijkertijd is het een levendig onderdeel van het stadsbeeld. 
Het water is belangrijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en wordt intensief benut.

De stad hecht waarde aan de ruimtelijke kwaliteit op en aan het water. Net als gebouwen zijn de ob-
jecten op en aan het water onderdeel van hun omgeving. De verschijningsvorm van bijvoorbeeld woon-
arken en steigers is niet alleen een zaak  van de eigenaar. Elke voorbijganger en omwonende wordt 
ermee geconfronteerd. Het is een publiek belang om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Tegelijkertijd wil de gemeente burgers en ondernemers niet onnodig inperken in de mogelijkheden het 
uiterlijk van een boot of oevervoorziening af te stemmen op hun wensen. Dit geldt voor alle verande-
ringen, dus zowel aanpassingen als vervanging.

Het beoordelen van plannen op redelijke eisen van welstand is een manier om deze twee uitgangs-
punten in de praktijk te brengen. In ‘Welstand op het water’ zijn de criteria opgenomen, aan de hand 
waarvan wordt gekeken of een plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De stad gaat daarbij 
uit van overeenkomsten zonder verschillen uit het oog te verliezen.
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