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Welstandscriteria Ulicoten G8A
Agrarisch gebied op zandgronden

Bebouwing en omgeving
1. De bebouwing dient te voldoen aan de karakteristiek,

structuur en atmosfeer van het betreffende
deelgebied;

2. De toekomstige bebouwing dient zich te voegen naar
de reeds bestaande woonkarakteristiek;

3. De toekomstige bebouwing moet inspelen op de
menging van de verschillende soorten bebouwing en
dient in overeenstemming te zijn met de
uitgangspunten voor dit gebied, vastgelegd in het
bestemmingsplan;

4. De bebouwing dient op de straat georiënteerd te zijn,
met name de hoofdingangen en de bedrijvigheid;

5. Toekomstige bebouwing dient zich te voegen binnen
de opzet van het erf;

Massa en vorm
1. Massa en hoogte

a. De bebouwing dient zich te voegen naar het
huidige karakter en mag dus verschillen van 1
bouwlaag tot 2 bouwlagen met of zonder kap;

b. Aan- en bijgebouwen dienen niet hoger te zijn dan
1 bouwlaag, eventueel met traditionele kap
(zadeldak, dak met wolfseind);

2. Dak
a. Zowel plat als traditionele kap is toegestaan,

boerderijen en schuren met zadeldaken al dan niet
met wolfseind. Bij vrijstaande woonhuizen is de
kapvorm vrij;

b. Dakopbouwen of dakkapellen dienen in maat en
positionering te voldoen aan de sneltoetscriteria.
De vorm van de dakkapel moet worden afgestemd
op de architectuur van de bebouwing en het
materiaal gebruik. Een ‘aangekapte’ dakkapel is
bijvoorbeeld heel goed voorstelbaar;

3. Het afstemmen van de gevelindeling met de
omliggende bebouwing is niet noodzakelijk;

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
a. Afstemming van zowel kleur als materiaal met de

huidige bebouwing.

b. Voor de daken zijn verschillende soorten
dakbedekking in traditionele kleuren toegestaan
zolang het past binnen de kleuren en
dakbedekkingen van de huidige omgeving, riet en
keramische pannen;

Detaillering, kleur en materiaal
1. Lage vorm van detaillering in overeenstemming met de

huidige bebouwing;
2. Materiaal gebruik toevoegingen dient in

overeenstemming te zijn met de huidige bebouwing.
Het toepassen van luiken, roedeverdeling van ramen,
dakgoten en traditionele dakvormen van het woonhuis
dient conform authentieke functie, vorm en materiaal te
worden gedetailleerd;

3. Kleurgebruik toevoegingen in overeenstemming met
huidige kleurgebruik;




