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 Een erfafscheiding is een bouwwerk, 
bedoeld om het erf af te bakenen van 
een buurerf of van de openbare weg. 
Een erfafscheiding tussen buren moet 
in de eerste plaats door beide kanten 
worden gewaardeerd en is in veel ge-
vallen vergunningvrij. Erfafscheidingen 
aan de openbare weg zijn van grote in-
vloed op het straatbeeld. Een afschei-
ding direct aan een straat is in de regel 
wel vergunningplichtig.

Uitgangspunten
Erfafscheidingen moeten passen bij het 
karakter van de omgeving. Het buiten-
gebied vraagt bijvoorbeeld om andere 
erfafscheidingen dan de woongebie-
den.
Als een erfafscheiding niet vergunning-
vrij kan worden gerealiseerd, regelt het 
bestemmingsplan in eerste instantie 
de plaatsingsmogelijkheden en groot-
te. Het bestemmingsplan geeft aan óf 
een erfafscheiding mogelijk is en onder 
welke ruimtelijke randvoorwaarden.
Een erfafscheiding aan een voorkant 
vraagt om een vormgeving, die past bij 
het karakter van het hoofdgebouw en 
de omgeving. Een muur ziet er met zijn 
meer gesloten karakter bijvoorbeeld 
anders uit dan begroeide hekwerken.
Het voorkomen van een rommelige in-
druk door een te grote verscheidenheid 
aan erfafscheidingen is het uitgangs-
punt, ongeacht de uitvoering. De sa-
menhang en ritmiek van het pand of 
de straatwand mogen niet worden ver-
stoord door incidentele wijzigingen. 
De nadruk ligt in seriematige gebieden 
en ensemblebouw op herhaling, terwijl 
in pandsgewijs opgebouwde straat-
wanden juist enig onderscheid moge-
lijk is.

Ruimtelijke systemen
In de Binnenstad, 19de-eeuwse Ring, 
Gordel ’20-’40 en de Tuindorpen is vrij-
wel altijd sprake van cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden. Hier moet elke 
ingreep zorgvuldig worden ingepast.
Voor de overige gebieden gelden in be-
ginsel dezelfde criteria. Het verschil 
tussen de Historische fragmenten, het 
Noordelijk buitengebied, het Groen en 
water, het AUP en Post-AUP, de Woon-
erven en Meanders en de Woongebie-
den na 1985 ligt in de afstemming van 
de vormgeving afhankelijk van het ge-
biedskarakter, op het individuele pand 
of op het seriematig karakter.
In de criteria is onderscheid gemaakt 

Erfafschei-
dingen

tussen gebieden geschikt voor een 
eenvoudige inpassing (eenvoudig en 
gewoon welstandsniveau) en gebieden 
waar een zorgvuldige inpassing op zijn 
plaats is (bijzonder en beschermd wel-
standsniveau).

Beoordeling
Een erfafscheiding kan eenvoudig ge-
toetst worden als aan de volgende 
standaardcriteria wordt voldaan, waar-
bij kleine afwijkingen denkbaar zijn 
om herhalingsplannen mogelijk te ma-
ken. De criteria zijn geschreven met als 
doel zo veel mogelijk zekerheid te ge-
ven over een positief resultaat van de 
welstandstoets en een eenvoudige ver-
gunningsprocedure. 

Trendsetters
Plannen die gelijk zijn aan een trend-
setter voldoen in vergelijkbare situaties 
ook aan redelijke eisen van welstand. 
Een plan dat een trendsetter volgt kan 
op eenvoudige wijze worden getoetst 
en vergund. Daarmee is niet gezegd 
dat kleine afwijkingen van trendset-
ters niet mogelijk zijn. Als een afwij-
kend plan voldoende ‘familie’ is van de 
trendsetter, zal dit met grote zekerheid 
positief beoordeeld 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 echter om 
een gewogen oordeel door de Com-
missie voor Welstand en Monumenten 
(CWM). Datzelfde geldt voor plannen 
in de ruimtelijke systemen waarvoor 
geen criteria zijn opgenomen. Hier-
bij worden naast de criteria voor veel 
voorkomende kleine bouwplannen de 
gebiedscriteria en eventuele andere 
criteria zoals de criteria voor erfgoed 
(hoofdstuk 5) gebruikt.

Monumenten, orde 1 en orde 2 
Initiatieven die monumenten betreffen 
of bouwwerken van grote cultuurhis-
torische waarde (orde 1) worden niet 
eenvoudig getoetst, maar krijgen een 
gewogen oordeel door de CWM waar-
bij 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 gewaardeerd met orde 
2.
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 Zorgvuldig

  in vormgeving en afwerking onder-
geschikt aan de omgeving

  in vormgeving afstemmen op de ar-
chitectuur van het hoofdgebouw, 
erfafscheidingen van belendende 
percelen en op het straatbeeld

  voor de voorgevellijn hoogte maxi-
maal 1,00 m en daarachter maxi-
maal 2,00 m (dit is in lijn met het 
vergunningvrij bouwen)

  eenduidige vormgeving afgestemd 
op erfafscheidingen van belendende 
percelen

  erfafscheidingen die zichtbaar zijn 
vanaf het openbaar toegankelijk ge-
bied en geen onderdeel vormen van 
een gesloten straatwand voor min-
stens 75% transparant vanaf 1,00 m 
hoogte

  erfafscheidingen over een lange 
lengte hebben visuele onderbrekin-
gen door bijvoorbeeld afwisseling in 
hoogte, geleding, materialen of pe-
nanten

  duurzame materialen als metsel-
werk, hout, spijlen of te begroeien 
gaaswerk gebruiken, aansluitend op 
erfafscheiding naastgelegen perce-
len

  terughoudende kleuren zoals bruin, 
groen en zwart (danwel historische 
kleuren)

 Binnenstad

  traditionele materialen als metsel-
werk, hout en spijlenhekwerken 
afgestemd op het pand en de omge-
ving

  uitvoeren met een rechte bovenbe-
eindiging (geen combinatie van ver-
schillende vormen en materialen)

  waar in de Plantagebuurt en Singel-
grachtzone erfafscheidingen aan de 
voorzijde zijn toegestaan, deze uit-
voeren als rank spijlenhekwerk van 
metaal in grachtengroen of als heg

 Eenvoudig

  ingetogen vormgeving afgestemd 
op de architectuur van het hoofd-
gebouw en erfafscheidingen van be-
lendende percelen (geen combinatie 
van verschillende vormen en materi-
alen)

  materialen als metselwerk, hout of 
draadstaal gebruiken, afgestemd 
op de architectuur van het hoofdge-
bouw en erfafscheiding naastgelegen 
percelen

 Zorgvuldig
   Voor deelgebieden met een hoog 

  eenduidige vormgeving afgestemd 
op erfafscheidingen van belendende 
percelen

  bij seriematige bouw en andere en-
sembles erfafscheiding gelijk aan 
erfafscheiding naastgelegen perce-
len mits deze recent een positieve 
welstandsbeoordeling hebben gehad

  voor de voorgevellijn hoogte maxi-
maal 1,00 m en daarachter maxi-
maal 2,00 m

  terughoudende kleuren

 Noordelijk buitengebied
  Voor het Noordelijk buitengebied 

  transparant vormgeven

 1. Binnenstad
3. 19de-eeuwse Ring
4. Gordel ’20-’40
5. Tuindorpen

Overige systemen
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