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Hoofdstuk 6 | Veel voorkomende kleine bouwplannen | Dakramen | 5   

  Dakramen zijn toevoegingen aan 
een dakvlak, die in het straatbeeld 
niet snel zullen storen en die mede 
daarom in veel gevallen vergunning-
vrij zijn. Ze kunnen zo worden aan-
gebracht, dat de hoofdvorm van het 
dak behouden blijft en dakbedekking 
rondom aanwezig is. Vanwege de bij-
zondere kapvorm en cultuurhistori-
sche waarde gelden deze criteria niet 
voor stolpboerderijen.

 Uitgangspunten
  Voldoende afstand tot de goot en nok 

is nodig om het dakvlak als eenheid 
te respecteren. Voor cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden is het nodig te 
zoeken naar (hoofd)vormen, die pas-
sen bij het karakter van de straat en 
de contour van het oorspronkelijke 
gebouw zichtbaar houden. De na-
druk per pand of ensemble ligt hier-
bij eveneens op herhaling, terwijl in 
pandsgewijze bebouwing meer on-
derscheid mogelijk is. Mede vanwege 
de mogelijkheden om vergunningvrij 
een dakraam te plaatsen is geen on-
derscheid gemaakt tussen gebieden.

 Beoordeling
  Een dakraam kan eenvoudig getoetst 

worden als aan de volgende stan-
daardcriteria wordt voldaan, waarbij 
kleine afwijkingen denkbaar zijn om 
herhalingsplannen mogelijk te ma-
ken. De criteria zijn geschreven met 
als doel zo veel mogelijk zekerheid te 
geven over een positief resultaat van 
de welstandstoets en een eenvoudige 
vergunningsprocedure. 

 Trendsetters
  Plannen die gelijk zijn aan een trend-

setter voldoen in vergelijkbare si-
tuaties ook aan redelijke eisen van 
welstand. Een plan dat een trend-
setter volgt kan op eenvoudige wijze 
worden getoetst en vergund. Daar-
mee is niet gezegd dat kleine afwij-
kingen van trendsetters niet mogelijk 
zijn. Als een afwijkend plan voldoen-
de ‘familie’ is van de trendsetter, zal 
dit met grote zekerheid positief be-
oordeeld worden.

 Gewogen oordeel
  Initiatieven die niet passen binnen de 

standaardcriteria voor veel voorko-
mende kleine bouwplannen kunnen 
eventueel toch aan redelijke eisen 
van welstand voldoen. Dit vraagt ech-
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ter om een gewogen oordeel door de 
Commissie voor Welstand en Monu-
menten (CWM). Datzelfde geldt voor 
plannen in de ruimtelijke systemen 
waarvoor geen criteria zijn opgeno-
men. Hierbij worden naast de criteria 
voor veel voorkomende kleine bouw-
plannen de gebiedscriteria en even-
tuele andere criteria zoals de criteria 
voor erfgoed (hoofdstuk 5) gebruikt.

 Monumenten, orde 1 en orde 2 
  Initiatieven die monumenten betref-

fen of bouwwerken van grote cultuur-
historische waarde (orde 1) worden 
niet eenvoudig getoetst, maar krijgen 
een gewogen oordeel door de CWM 
waarbij de onder erfgoed vermelde 
criteria worden gebruikt als richtlijn. 
Dit geldt ook voor ingrepen in gevels 
of kappen grenzend aan de openbare 
ruimte van panden die zijn gewaar-
deerd met orde 2.

 Criteria
 Algemeen
  dakramen zijn ondergeschikt aan het 
dakvlak, voldoende afstand houden 
tot goot, nok en andere elementen in 
het dakvlak

  vormgeving dakramen passend bij de 
karakteristiek van het pand

  op schuine daken vlak aanbrengen 
met een hellingshoek gelijk aan die 
van het dak

  meerdere exemplaren regelmatig 
rangschikken op horizontale lijn (ook 
met andere elementen als dakkapel-
len in het dakvlak)

  terughoudend detailleren
  kleuren komen overeen met het ach-
terliggende dakvlak of zijn donker

  in de binnenstad bij panden met orde 
1 niet boven vlieringniveau plaatsen

 Erfgoed
  Voor monumenten en beschermde 

  geen dakramen in het voordakvlak
  dakramen in dwarskappen minstens 
1,50 m uit de voor- en achtergevellijn

  plaatsen op een positie niet zichtbaar 
vanuit de openbare ruimte en met 
inachtneming van de monumentale 
waarden

  dakkapellen, dakramen en andere 
toegevoegde elementen hebben op-
geteld een breedte van niet meer dan 
30% van de breedte van de kap

  dakramen verstoren het aanzien van 
het daklandschap niet


