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 Van een kozijnwijziging is sprake bij 
het veranderen van een kozijn, kozijn-
invulling, rolluik, poort afsluiting, ga-
ragedeur of gevelpaneel.
Als een kozijnwijziging gevolgen 
heeft voor de latei of de rest van de 
gevel, zijn ook de criteria voor gevel-
wijzigingen van toepassing.

Uitgangspunten
Kozijnen en kozijninvullingen zijn van 
groot belang voor het aanzicht van 
een gebouw en daarmee voor het 
straatbeeld. 
Als uitgangspunt geldt, dat de oor-
spronkelijke vormgeving in elk geval 
voldoet aan redelijke eisen van wel-
stand. Belangrijke kenmerken daar-
bij zijn maatvoering van de negge, 

samenhang met de vormentaal van 
andere gevelelementen als lateien, 
speklagen en sluitstenen.
Kozijnwijzigingen in gevels die zicht-
baar zijn vanuit de openbare ruimte, 
vragen om een zorgvuldige vormge-
ving. De wijzigingen moeten passen 
bij het karakter van het hoofdgebouw 
en in de omgeving. De samenhang 
en ritmiek van het pand of de straat-
wand mogen niet worden verstoord 
door incidentele wijzigingen.  
De nadruk ligt in seriematige gebie-
den en ensemblebouw op herhaling, 
terwijl in pandsgewijs opgebouw-
de straatwanden afhankelijk van het 
karakter van het gebied enig onder-
scheid mogelijk kan zijn.

Ruimtelijke systemen
In de Binnenstad, 19de-eeuwse Ring, 
Gordel ’20-’40 en de Tuindorpen is 
vrijwel altijd sprake van cultuurhis-
torisch waardevolle gebieden. Hier 
moet elke ingreep zorgvuldig worden 
ingepast.
Voor de Historische fragmenten, het 
Noordelijk buitengebied en het Groen 
en water is eveneens vaak sprake 
van cultuurhistorisch waardevolle 
gebieden. Hier gelden criteria, die in 
beginsel afgestemd zijn op individu-
ele bebouwing.
Voor het AUP en Post-AUP, de Woon-
erven en Meanders en de Woonge-
bieden na 1985 gelden criteria, die in 
beginsel afgestemd zijn op seriema-
tige bebouwing.
In de criteria is onderscheid gemaakt 
tussen gebieden geschikt voor een 
eenvoudige inpassing (eenvoudig en 
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gewoon welstandsniveau) en gebie-
den waar een zorgvuldige inpassing 
op zijn plaats is (bijzonder en be-
schermd welstandsniveau).

Beoordeling
Een kozijnwijziging kan eenvoudig 
getoetst worden als aan de volgen-
de standaardcriteria wordt voldaan, 
waarbij kleine afwijkingen denkbaar 
zijn om herhalingsplannen mogelijk 
te maken. De criteria zijn geschreven 
met als doel zo veel mogelijk zeker-
heid te geven over een positief re-
sultaat 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-
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 krij-
gen een gewogen oordeel door de 
CWM waarbij de onder erfgoed ver-
melde 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

 Algemeen
  passend binnen de samenhang en rit-
miek van de straatwand en het bouw-
blok met aandacht voor de verschillen 
tussen panden en ensembles onderling 
(afzonderlijke panden en ensembles 
herkenbaar houden) 

  bij wijziging de maatvoering, dimensi-
-

kelijke kozijnen en gevelopeningen 
overnemen met inbegrip van de negge 

  kozijnen en ramen zijn in beginsel van 
het oorspronkelijke materiaal 

  ventilatievoorzieningen verdekt aan-
brengen (niet in glas of kozijn) 

  geen suskasten aan buitenzijde gevel-
metselwerk of kozijnen

 Winkel- en bedrijfspuien
  het veranderen van een pui is geen op 
zichzelf staande ontwerpopgave, maar 
heeft relatie met de gehele gevel en in-
deling daarvan

  winkelpuien in beginsel als winkelpuien 
handhaven

  gevelopeningen transparant invullen 
(van binnenuit niet blinderen, dichtzet-
ten of voorzien van spiegelend glas)

  rolluiken, schaar- of rolhekken plaat-
sen aan de binnenzijde en voor min-
stens 75% doorzichtig uitvoeren

  zie de criteria voor gevelwijzigingen 
voor veranderingen in de gevel waar-
van de winkelpui onderdeel is

 Garagedeuren
  garagedeuren (bij nieuwbouw in de 

 -  de garagedeur maakt een onderge-
schikt onderdeel uit van het nieuw-
bouwontwerp

 -  bij voldoende straatbreedte eventu-
eel in de voorgevelrooilijn plaatsen 
als onderdeel van het gevelontwerp

 -  karakteristiek passend in de gevel en 
het straatbeeld 

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

Hoofdstuk 6 | Veel voorkomende kleine bouwplannen | Kozijnwijzigingen | 3  

 Erfgoed
 
 Ordepanden
  Voor ordepanden geldt bovendien voor 

gevels grenzend aan openbaar toe-
gankelijk gebied herstel in of naar de 
oorspronkelijke karakteristiek met in 
beginsel de oorspronkelijke detaille-

   kozijnen, deuren, serres, veranda’s en 
erkers in beginsel handhaven (eventu-
eel vernieuwen in overeenstemming 
met de oorspronkelijke architectuur en 
de bestaande gevel met aandacht voor 
vorm, geleding, verhoudingen en de-
taillering)

 Vorm
  bij wijziging de oorspronkelijke maat-
voering kozijn en ramen inclusief neg-

 -  het raamhout wijkt bij plaatsing van 
dubbel glas maximaal 10 mm van de 
oorspronkelijke detaillering 

 -  bij de wisseldorpel steekt het raam-
hout van het onderraam maximaal 
20 mm uit onder het bovenlicht

 -  het raamhout van de onderdorpel 
wijkt maximaal 20 mm af van de oor-
spronkelijke detaillering (geen alumi-
niumaanslagen in het zicht) 

 -  bij orde 1 en 2 detaillering en indeling 
inclusief roedeverdeling gelijk aan 
oorspronkelijk 

 -  bij niet geluidbelaste gevels ven-
tilatievoorziening opnemen in de 
detaillering van wisseldorpel of bo-
vendorpel gevelkozijnen, of ventile-
ren via bestaande gevelopeningen of 
roosters met een beperkte afmeting 

 -  bij geluidbelaste gevels ventilatie-
voorziening opnemen in de detaille-
ring van bovendorpel gevelkozijnen 
of integreren in gevelmateriaal 

 -  plaats, type en kleur van eventuele 
roosters in overleg 

   souterrainramen en koekoeken inpas-
sen in het gevelbeeld van het pand, het 
ensemble of de straatwand

   doorvalbeveiligingen plaatsen in de 
dagkant van het kozijn (niet in glas uit-
voeren)

 Materiaal en kleur
   materialen en kleuren gelijk aan of af-
gestemd op pand en belendingen 

   stalen kozijnen vervangen door staal 
en anders door aluminium met een 

  kleur in beginsel handhaven afgestemd 
op oorspronkelijk karakteristiek

 Winkel- en bedrijfspuien
  indeling, detaillering en ornamenten 

of herstellen in overeenstemming met 
de oorspronkelijke karakteristiek

  ingrepen in puien respecteren of ver-
sterken de parcellering

  winkelpuien hebben een borstwering 
(geen puien volledig van glas of gro-

  zie de criteria voor gevelwijzigingen 
voor veranderingen in de gevel waar-
van de winkelpui onderdeel is

 Garagedeuren
  bij panden in orde 1 en 2 behoud en 
herstel van oorspronkelijke garagedeu-
ren

 Binnenstad
  Voor het beschermd stadsgezicht geldt 

  een luik moet qua materiaal, kleur, 
maat passen bij het gevelbeeld

  gevelpanelen alleen toepassen als deze 
deel uitmaken van de architectuur van 
het oorspronkelijk ontwerp

  oorspronkelijke puibalken en puien 
handhaven 

  bij panden in orde 1 en 2 geen draai- 
kiepramen aan de drie hoofdgrachten 
en aan de (Binnen) Amstel

  panden in overleg restaureren naar 
oorspronkelijke kleuren

   doorvalbeveiliging als zelfstandig  hekje 
uitvoeren (niet in glas of kunststof)

 Monumenten

   restauratief herstel van alle gevels, in-
clusief kozijnen, deuren, serres, veran-
da’s en erkers (wijze van uitvoeren in 
overleg)

  panden in overleg restaureren naar 
oorspronkelijke kleuren
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 Eenvoudig

  passend binnen de samenhang en 
ritmiek van de straatwand en de om-
geving met aandacht voor de ver-
schillen tussen panden en ensembles 
onderling 

  kozijnen en kozijnindeling lijnen aan 
bestaande kozijnen en samenhang 
in de gevel bewaren, waaronder de 
samenhang tussen begane grond en 
verdiepingen

  eventuele winkelpuien hebben een 
borstwering (geen puien volledig van 
glas of grotendeels dan wel geheel te 
openen puien)

  rolluiken of rolhekken plaatsen aan 
de binnenzijde en voor minstens 
75% doorzichtig uitvoeren

  materialen en kleuren gelijk aan of 
afstemmen op het architectonisch 
karakter van de gevel en de omge-
ving

 Zorgvuldig
  Voor deelgebieden met een hoog 

  samenhang in de gevel bewaren en 
daarbij oorspronkelijke maatvoering 
kozijn en ramen behouden

  bij wijziging de maatvoering, di-

oorspronkelijke kozijnen en gevel-
openingen overnemen met inbegrip 
van de negge

  kozijnen en ramen zijn in beginsel 
van het oorspronkelijke materiaal 
(bestaande stalen kozijnen eventu-
eel vervangen door aluminium met 

  het veranderen van een onderpui is 
geen op zichzelf staande ontwerpop-
gave, maar heeft relatie met het bo-
venliggende gevelvlak

  ventilatievoorzieningen verdekt aan-
brengen (niet in glas of kozijn) 

  geen suskasten aan buitenzijde ge-
velmetselwerk of kozijnen

  gevelopeningen transparant invullen 
(ook van binnenuit niet blinderen), 
met uitzondering van deuren

2. Historische fragmenten
11. Noordelijk buitengebied
12. Groen en water

 Historische fragmenten

 Winkel- en bedrijfspuien
  het veranderen van een pui is geen 
op zichzelf staande ontwerpopgave, 
maar heeft relatie met de gehele ge-
vel en indeling daarvan

  winkelpuien in beginsel als winkel-
puien handhaven

  gevelopeningen transparant invullen 
(van binnenuit niet blinderen, dicht-
zetten of voorzien van spiegelend 
glas)

  rolluiken, schaar- of rolhekken plaat-
sen aan de binnenzijde en voor min-
stens 75% doorzichtig uitvoeren

  zie de criteria voor gevelwijzigin-
gen voor veranderingen in de gevel 
waarvan de winkelpui onderdeel is

 Erfgoed

 Ordepanden
  Voor ordepanden geldt bovendien 

voor gevels grenzend aan openbaar 
toegankelijk gebied herstel in of naar 
de oorspronkelijke karakteristiek 
met in beginsel de oorspronkelijke 

  kozijnen, deuren, serres, veranda’s 
en erkers in beginsel handhaven 
(eventueel vernieuwen in overeen-
stemming met de oorspronkelijke 
architectuur en de bestaande gevel 
met aandacht voor vorm, geleding, 
verhoudingen en detaillering)

  oorspronkelijke puibalken en puien 
handhaven

  ventilatievoorzieningen integreren in 
gevelmateriaal of opnemen in de de-
taillering van de bovendorpel van ge-

 -  waar mogelijk ventileren via be-
staande gevelopeningen of roos-
ters met een beperkte afmeting

 -  plaats, type en kleur van eventuele 
roosters in overleg bepalen

  kleur in beginsel handhaven afge-
stemd op de oorspronkelijk karakte-
ristiek

 -  in overleg zijn eventueel andere 
historisch verantwoorde kleuren te 
gebruiken

 Historische fragmenten

 Winkel- en bedrijfspuien
  indeling, detaillering en ornamenten 
van de historische pui handhaven 

met de oorspronkelijke karakteris-
tiek

  ingrepen in puien respecteren of ver-
sterken de parcellering

  winkelpuien hebben een borstwering 
(geen puien volledig van glas of gro-

  zie de criteria voor gevelwijzigin-
gen voor veranderingen in de gevel 
waarvan de winkelpui onderdeel is

 Beschermde gezichten
 Voor beschermde gezichten geldt  

  herstel in of naar de oorspronkelijke 
karakteristiek met gebruik van oor-
spronkelijke materialen en detaille-
ring (wijze van uitvoeren in overleg) 

  ventilatievoorzieningen integreren in 
gevelmateriaal of opnemen in de de-
taillering van de bovendorpel van ge-
velkozijnen 

  panden in overleg restaureren naar 
oorspronkelijke kleuren

 Monumenten
  Voor monumenten geldt in ieder ge-

  restauratief herstel van alle gevels, 
inclusief kozijnen, deuren, serres, 
veranda’s en erkers (wijze van uit-
voeren in overleg) 

  panden in overleg restaureren naar 
oorspronkelijke kleuren
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 Eenvoudig

  passend binnen de samenhang en 
ritmiek van het ensemble en de om-
geving met aandacht voor de ver-
houding tussen herhalingen en 
verbijzonderingen 

  kozijnen en kozijnindeling lijnen aan 
bestaande kozijnen en samenhang in 
de gevelrij op hoofdlijnen bewaren 

  winkelpuien hebben in beginsel een 
borstwering, dus geen puien volledig 
van glas of geheel te openen puien 
(eventuele uitzonderingen zijn win-
kelgebieden waarin een trendsetter 
is aangewezen) 

  gevelopeningen in hoofdzaak trans-
parant invullen (ook van binnenuit 
niet blinderen) 

  rolluiken of rolhekken plaatsen aan 
de binnenzijde en voor minstens 
75% doorzichtig uitvoeren 

  materialen en kleuren gelijk aan of 
afstemmen op het architectonisch 
karakter van de gevel en het ensem-
ble

6. AUP en Post-AUP
7. Woonerven en meanders
8. Woongebied na 1985
9. IJ-landen

 Zorgvuldig
  Voor deelgebieden met een hoog 

  samenhang in de gevel bewaren en 
daarbij oorspronkelijke maatvoering 
kozijn en ramen behouden 

  het veranderen van een onderpui is 
geen op zichzelf staande ontwerpop-
gave, maar heeft relatie met het bo-
venliggende gevelvlak

  uitvoering voor wat betreft de plaat-
sing, vorm, maatvoering, materiaal- 
gebruik en kleur in beginsel gelijk 
uitvoeren aan eerdere wijzigingen in 
dezelfde rij of hetzelfde ensemble

  gevelopeningen transparant invullen 
(oorspronkelijke gevelpanelen uitge-
zonderd)

van de oorspronkelijke kozijnen en 
gevel openingen overnemen met in-
begrip van de negge

  ventilatievoorzieningen integreren in 
gevelmateriaal of opnemen in de de-
taillering van de bovendorpel van ge-
velkozijnen

de oorspronkelijke kozijnen overne-
men

  bij het vervangen van kozijnen en ra-
men het materiaal in beginsel hand-
haven (bestaande stalen kozijnen 
eventueel vervangen door alumini-

 Erfgoed

 Ordepanden
  Voor panden met orde WA2 en WA1 

-
stellen van de oorspronkelijke ele-
menten in vorm, maat, materiaal, 
detaillering, verhouding en kleur of 
vormgeving van een vergelijkbare 
kwaliteit. Het gebruik van niet oor-
spronkelijke materialen is mogelijk 
mits dit gebeurt met respect voor de 
authenticiteit van de gevel

-
stellen van de voor de vormgeving 
bepalende kenmerken, zoals maat, 
materiaal, detaillering, verhouding 
en kleur. Dit moet zoveel moge-
lijk gebeuren in authentiek materi-
aal, kleur en detaillering en rekening 
houdend met de samenhang in het 
gevelbeeld

 Beschermde gezichten
  Voor beschermde gezichten geldt 

  herstel in of naar de oorspronkelijke 
karakteristiek met gebruik van oor-
spronkelijke materialen en detaille-
ring (wijze van uitvoeren in overleg)

  ventilatievoorzieningen integreren in 
gevelmateriaal of opnemen in de de-
taillering van de bovendorpel van ge-

 -  waar mogelijk ventileren via be-
staande gevelopeningen of roos-
ters met een beperkte afmeting

 -  plaats, type en kleur van eventuele 
roosters in overleg bepalen

  panden in overleg restaureren naar 
oorspronkelijke kleuren

 Monumenten
  Voor monumenten geldt in ieder ge-

  restauratief herstel van alle gevels, 
inclusief kozijnen, deuren, serres, 
veranda’s en erkers (wijze van uit-
voeren in overleg) 

  panden in overleg restaureren naar 
oorspronkelijke kleuren


