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Hoofdstuk 1.  Voorwoord 

 
De gemeente Dronten heeft welstandsbe-
leid geformuleerd. Daarmee wil zij aan bur-
gers duidelijkheid geven over de koers die 
de gemeente gaat varen met haar wel-
standstoezicht. In deze welstandsnota 
wordt de hoofdkoers geformuleerd van het 
welstandsbeleid. Vervolgens worden op 
meer gedetailleerd niveau criteria en richt-
lijnen gegeven voor de beoordeling van 
concrete bouwopgaven, kleine en grote.  
 
Waarom welstandsbeleid? Daarvoor is een 
drietal redenen aan te voeren. Ten eerste is 
de aandacht voor de kwaliteit van de om-
geving de afgelopen jaren in de breedte en 
op alle niveau’s toegenomen. Burgers stel-
len hoge eisen aan hun woonomgeving. 
Mede daarom ontwikkelt de rijksoverheid 
beleid zoals de architectuurnota’s van het 
ministerie van VROM en de nota Belvedè-
re, over het belang van cultuurhistorie in 
beleidsontwikkeling. Ook in provinciaal en 
gemeentelijk beleid is er aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit en nemen deze een 
steeds belangrijker en nadrukkelijker plaats 
in.  
 
Ten tweede bestaat er in brede lagen van 
de Nederlandse bevolking een sluimerend 
onbehagen over het functioneren van de 
welstandscommissie. Vaak blijkt men ei-
genlijk niet precies te weten wat die com-
missie doet, waarom en hoe ze tot bepaal-
de adviezen komt. Welstand lijkt een sub-
jectief begrip. Tegelijkertijd gaat het over de 
kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving 
van ons allemaal. Welstandsbeleid kan de 
nodige helderheid geven, zowel op het ge-
bied van het functioneren van welstands-
toezicht als op inhoudelijk vlak.  
 
Ten derde is per 1 januari 2003 de Wo-
ningwet veranderd. Bedoeling van de rijks-
overheid is het welstandstoezicht transpa-
ranter en democratischer te maken. Het 
welstandstoezicht wordt in deze wet juri-

disch geregeld. Een belangrijke wijziging in 
deze wet is dat de gemeenteraad een wel-
standsnota moet vaststellen. Doet zij dat 
niet dan mag de gemeente geen welstands-
toezicht meer voeren. In de welstandsnota 
zijn in ieder geval de criteria beschreven 
waarop de welstandscommissie haar ad-
viezen moet gaan baseren. Tegelijkertijd 
wordt het welstandstoezicht in procedurele 
zin gemoderniseerd.  
 
De welstandsnota is interactief opgesteld. 
Interactief wil zeggen in samenspraak met 
burgers, politici en belanghebbenden. Loca-
le kennis krijgt daardoor zijn weerslag in de 
nota.  
 
Voor 1 juli 2004 moet de welstandsnota 
vastgesteld zijn, anders mag de gemeente 
geen welstandstoezicht meer voeren. Met 
de vaststelling van deze nota voldoet de 
gemeente Dronten op tijd aan die wettelijke 
eis. 
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Hoofdstuk 2.  Inleiding 

 
Voor U ligt de welstandsnota van de ge-
meente Dronten. In de nota is het wel-
standsbeleid van de gemeente beschreven 
en uitgewerkt in welstandscriteria. 
 
Om tot gericht beleid te komen zijn samen-
hangende gebieden benoemd en beschre-
ven. De gebiedbeschrijvingen hebben ge-
diend als uitgangspunt bij het opstellen van 
het beleid en de criteria.  
 
Leeswijzer 
De belangrijkste inhoud van deze wel-
standsnota bestaat uit de welstandscriteria. 
De algemene en objectgerichte criteria 
staan in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 staan 
de gebiedsgerichte criteria. Deze criteria 
zijn te vinden in paragraaf 6.3. De gemeen-
te is in gebieden ingedeeld en per gebied 
worden in deze paragraaf de criteria opge-
somd waarop de welstandscommissie haar 
adviezen moet baseren. Deze criteria wor-
den voorafgegaan door een beschrijving 
van het gebied en de algemene beleids-
keuzes die door de gemeente voor het ge-
bied zijn vastgesteld. In bijlage 3 zijn de 
sneltoetscriteria verwoord voor het "kleine 
bouwen".  
 
Na het voorwoord en deze inleiding worden 
in hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor het 
welstandsbeleid verwoord en wordt de rela-
tie uitgelegd tussen welstandsbeleid en an-
der ruimtelijk beleid. In paragraaf 3.3 wor-
den de procedures beschreven voor het 
welstandstoezicht. Daarbij worden ook de 
rollen beschreven van de gemeenteraad, 
het college van burgemeester en wethou-
ders en de welstandscommissie. 
In hoofdstuk 4 wordt een algemene be-
schrijving van de gemeente gegeven. Eerst 
wordt daarbij ingegaan op de globale ken-
merken en ontstaansgeschiedenis van de 
gemeente. Daarna wordt in paragraaf 4.4. 
ingezoomd op bestaand ruimtelijk kwali-
teitsbeleid en in paragraaf 4.5. op de actue-

le en concrete ruimtelijke ontwikkelingen 
die in de gemeente spelen. 
 
Een van de bijlagen (bijlage 2) bevat een 
verwoording van hoe ‘het proces’ van tot-
standkoming van deze nota is verlopen.  
 
Gebruik van de welstandsnota 
Deze welstandsnota is als gemeentelijk be-
leidsplan vastgesteld door de gemeente-
raad. In de praktijk zal de welstandsnota 
verder nauwelijks als compleet boek wor-
den gebruikt. Initiatiefnemers van een 
bouwplan zullen vooral geïnteresseerd zijn 
in de criteria die voor hun plan gelden. Dat 
kunnen de sneltoetscriteria zijn als het om 
een licht vergunningplichtig bouwplan gaat 
of de gebiedsgerichte criteria. De gebieds-
beschrijvingen zullen dan ook per gebied 
aan de publieksbalie beschikbaar zijn.  
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Hoofdstuk 3.  Welstandsbeleid en procedures 

 
3.1. Inleiding 3.2.3. Gebiedsindeling en beschrijving 
  
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
uitgangspunten van het welstandsbeleid en 
de procedures rond het welstandsadvies 
benoemd. 

De gemeente Dronten heeft gekozen voor 
een pragmatisch welstandsbeleid waarbij 
maximaal een 15-tal soorten gebieden 
wordt onderscheiden en van die gebieden 
een goede maar niet uitputtende beschrij-
ving wordt gemaakt. Er zijn voor het be-
staande bebouwde gebied geen welstands-
vrije gebieden aangewezen. Voor bouwen 
in het buitengebied, in de woonwijken en op 
de bedrijventerreinen gelden de volgende 
doelstellingen (specifiek voor welstand): 

 
3.2. Beleid 
 
3.2.1. Bevorderen ruimtelijke kwaliteit 
 
Deze nota gaat over het duurzaam bevor-
deren van de ruimtelijke kwaliteit. De wel-
standstoets is daarbij een belangrijk instru-
ment. In deze gemeentelijke welstandsnota 
zijn voor de welstandtoets criteria geformu-
leerd die deze toets transparant en contro-
leerbaar voor burgers en beroepsmatig be-
trokkenen moeten maken.  

 
1. Voor nieuwbouw in het buitengebied is 
speciale aandacht nodig, zodanig dat het 
specifieke polderkarakter met zijn sobere, 
rechtlijnige en agrarisch geïnspireerde be-
bouwing gehandhaafd blijft, maar waar wel-
stand nieuwe landbouwkundige ontwikke-
lingen niet in de weg staat, als hiervoor an-
dere bouwvormen noodzakelijk zijn. Mo-
derne bouwuitingen doen geen afbreuk aan 
het huidige tijdsgebonden karakter van het 
buitengebied. 

 
3.2.2. Doelstellingen van het welstands-

beleid 
 
De hoofddoelstelling van het gemeentelijke 
welstandsbeleid is: 

2. In de woonwijken zal de bestaande kwa-
liteit gehandhaafd blijven waarbij afwijkende 
vormgeving wordt toegestaan op hetzelfde 
aanwezige kwaliteitsniveau in dat gebied.  

De gemeente handhaaft de huidige aanwe-
zige gebouwde en ongebouwde kwaliteit, 
waarbij op ondergeschikte onderdelen de 
kwaliteit kan worden aangescherpt en for-
muleert het nieuwe beleid in toegankelijke 
vorm. 

3. Op de oude bedrijventerreinen is het 
streven om aan de doorgaande wegen 
(zichtlocaties) een verbetering van de kwali-
teit te bereiken. Daarbuiten wordt de be-
staande kwaliteit als uitgangspunt geno-
men, waarbij ingeval van volledige nieuw-
bouw ook een kwaliteitsverbetering zal 
moeten worden bereikt op het aanwezige 
niveau van Business Zone Delta.  

 
Deze hoofddoelstelling is uitgewerkt in een 
aantal subdoelstellingen over de gebiedsin-
deling en -beschrijving, over de welstands-
criteria, over het bouwen in woonwijken, op 
bedrijventerreinen en in het buitengebied 
en over de excessenregeling.  

4. In de (winkel)centra zullen meer criteria 
worden geformuleerd om zo een goede 
kwaliteit te bereiken. 
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3.2.4. Per gebied verschillende criteria 
 
De welstandscriteria zijn gebiedsgerichte 
criteria. Deze criteria zijn direct gekoppeld 
aan de beschrijvingen van - en zijn daar-
door dus ook verschillend voor - elk van de 
onderscheiden gebieden (zie hoofdstuk 6).  
Zij dagen de planindieners uit zich bij het 
ontwerpen te laten inspireren door de be-
schreven kenmerken van de omgeving. Het 
is aan de indieners van bouwplannen om 
hun aanvraag te laten vergezellen van deug-
delijk materiaal (zie hoofdstuk 3.3.4.) waar-
mee zij op overtuigende wijze aantonen aan 
de criteria te hebben voldaan. Bij het beoor-
delen van de bouwaanvraag beschouwt het 
college van burgemeester en wethouders of 
de planindieners de criteria in acht hebben 
genomen zoals die in deze nota zijn vastge-
legd. Het college van burgemeester en wet-
houders vraagt daarbij advies aan de wel-
standscommissie (zie hoofdstuk 3.3.3.). 
 
3.2.5. De vorm van de criteria 
 
De gemeente heeft gekozen voor relatieve 
criteria die echter wel een sturend karakter 
hebben. In sommige situaties bleek het 
echter wenselijk meer concrete criteria te 
kiezen.  
 
Concrete criteria timmeren veel dicht waar-
door bijvoorbeeld bouwplannen die wel ge-
wenst zijn toch een negatief welstandsad-
vies kunnen krijgen. Een bouwplan waar-
van een ieder vindt dat het kwaliteit heeft 
en past op de plek kan afgewezen worden 
omdat de kleur dakpan niet overeen komt 
met de in de welstandnota voorgeschreven 
kleur. Een gechargeerd voorbeeld maar het 
legt wel de vinger op de zere plek van te 
concrete criteria. 
 
Relatieve criteria echter zorgen ervoor dat 
de welstandscommissie een cruciale rol 
blijft spelen in de interpretatie van wat 
vormgevingskwaliteit is op een specifieke 
locatie. Eigen aan het gebruik van dergelij-
ke 'relatieve' criteria is dat zij niet uitkomen 
op één resultaat, maar dat zij meerdere uit-

komsten mogelijk maken. Consequentie is 
dat de burger niet van tevoren weet wat de 
uitslag van de beoordeling zal worden, wel 
wordt duidelijk hoe en met welke aan-
dachtspunten de beoordeling van de wel-
standscommissie tot stand komt.  
 
Een combinatie van relatieve en concrete 
criteria leveren een tussenvorm op: relatie-
ve criteria met sturend karakter. 
Relatieve criteria met een meer sturend ka-
rakter laten ruimte voor interpretatie door de 
welstandscommissie maar geven wel van te-
voren de beoordelingsrichting aan. Uiteraard 
is dit uitgangspunt per gebied vertaald. Er 
zijn gebieden waar ook een enkel concreet 
criterium voor de hand ligt om de specifieke 
kwaliteiten van het gebied te handhaven. 
 
3.2.6. Alle vergunningplichtige bouw-

plannen getoetst 
 
In de Woningwet is vastgelegd voor welke 
bouwwerkzaamheden een bouwvergunning 
nodig is. Bij Algemene Maatregel van Be-
stuur (AMvB) is bepaald welke bouwwerken 
vergunningvrij zijn. De gemeente Dronten 
heeft ervoor gekozen om alle vergunning-
plichtige bouwwerken aan welstandseisen 
te toetsen. Dit neemt niet weg dat er bij nog 
te ontwikkelen wijken er voor kan worden 
gekozen delen ervan min of meer wel-
standsvrij te verklaren.  
 
Voor veel voorkomende kleine bouwwerken 
(die vallen onder de lichte vergunningplicht) 
gelden voor de welstandstoets sneltoetscri-
teria die voor de gehele gemeente van toe-
passing zijn en niet gebiedsspecifiek zijn. In 
de volgende paragraaf wordt hierop nader 
ingegaan. 
Voor regulier vergunningplichtige bouw-
plannen geldt dat zij aan een welstand-
stoets onderhevig zijn. In een aantal geval-
len zal deze toets meer dan de gebruikelij-
ke aandacht en zorg krijgen.  
 
Dit is het geval bij: 
♦ bouwwerken op het raakvlak van twee 

gebieden. 
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3.2.7. Algemeen geldende criteria 
 
Naast de gebiedsgerichte benadering met 
gerichte toetsingscriteria zijn er algemene 
criteria waaraan bouwwerken kunnen wor-
den getoetst. We onderscheiden vier soor-
ten: 
1. criteria voor situaties waar gekozen 

wordt voor een hoog ambitieniveau van 
de architectonische vormgeving (crite-
ria voor architectonische kwaliteit). 

2. criteria voor de veel voorkomende kleine 
bouwwerkzaamheden (sneltoetscriteria); 

3. criteria voor ernstige strijd met wel-
stand; 

4. criteria voor reclame. 
 
Criteria voor architectonische kwaliteit 
In bijzondere situaties kan worden gekozen 
voor een hoog architectonisch kwaliteitsni-
veau. Met de criteria voor architectonische 
kwaliteit wordt gestreefd naar architectoni-
sche ontwerpen met zeggingskracht en 
vakmanschap. Zij worden toegepast in de 
volgende situaties: 
1. bij het welstandsbeleid is specifiek aan-

gegeven hogere eisen aan de architec-
tuur worden gesteld; 

2. een bouwplan voldoet niet aan de ge-
biedsgerichte criteria maar is volgens 
de welstandscommissie van een zoda-
nige kwaliteit dat ze hier toch een posi-
tief advies over wil geven. De wel-
standscommissie kan het college van 
burgemeester en wethouders in zo'n 
geval gemotiveerd en schriftelijk advi-
seren van de hardheidsclausule ge-
bruik te maken en af te wijken van de 
gebiedsgerichte en objectgerichte crite-
ria. In de praktijk betekent dit dat het 
betreffende plan alleen op grond van 
deze criteria wordt beoordeeld en dat 
de bijzondere schoonheid van het plan 
aan de hand hiervan overtuigend kan 
worden aangetoond.  

Het niveau van 'redelijke eisen van wel-
stand' ligt in deze gevallen uiteraard hoog. 
Het is immers redelijk dat er hogere eisen 
worden gesteld aan de zeggingskracht en 
het architectonisch vakmanschap naarmate 

een bouwwerk zich sterker van zijn omge-
ving onderscheidt. 
 
De criteria zijn verwoord in paragraaf 5.2. 
 
Sneltoetscriteria voor veel voorkomende 
kleine bouwwerken 
Een groot aantal van de vergunningplichti-
ge bouwwerkzaamheden valt onder de lich-
te vergunningsprocedure. Om de vergun-
ningaanvraag voor deze veel voorkomende 
kleine bouwwerken snel af te handelen zijn 
er zogenaamde sneltoetscriteria. Deze cri-
teria maken het mogelijk om de daarvoor in 
aanmerking komende bouwaanvragen bij 
mandaat te laten afdoen door een daartoe 
door het college van burgemeester en wet-
houders gemachtigde ambtenaar of door de 
rayonarchitect van Het Oversticht. 
Indien een bouwaanvraag naar de mening 
van de gemachtigde ambtenaar niet voldoet 
aan de sneltoetscriteria, dan wordt deze 
voorgelegd aan de rayonarchitect. 
De sneltoetscriteria zijn gebaseerd op de 
reeds door de gemeente Dronten vastge-
legde criteria uit de bouwverordening aan-
gevuld met de sneltoetscriteria zoals die 
door de gezamenlijke provinciale wel-
standsorganisaties zijn opgesteld.  
Bij de beoordeling van bouwwerken waar-
voor een reguliere bouwvergunning wordt 
aangevraagd zijn bij die onderdelen, die 
apart aangevraagd onder de lichte vergun-
ningplicht zouden vallen, de sneltoetscrite-
ria ook van toepassing. De sneltoetscriteria 
zijn te vinden in bijlage 3. 
 
Criteria voor ernstige strijd met welstand 
Bij repressieve toetsing (toetsing achteraf) 
van gebouwen op welstand gelden andere 
criteria. De Woningwet (artikel 19 Ww) 
geeft aan dat reeds gerealiseerde bouw-
plannen door het college van burgemeester 
en wethouders getoetst worden op ernstige 
strijd met redelijke eisen van welstand. De-
ze toetsing achteraf vindt bijvoorbeeld 
plaats bij vergunningvrije bouwwerken die 
logischerwijs niet vooraf getoetst kunnen 
worden. De gemeente wil terughoudend 
omgaan met excessen. 
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In Dronten geldt dat bij ernstige strijd met 
redelijke eisen van welstand er sprake moet 
zijn van een exces, dat wil zeggen een bui-
tensporigheid in het uiterlijk die ook voor 
niet deskundigen zichtbaar en onmisken-
baar is. De criteria zijn verwoord in para-
graaf 5.4.  
 
Criteria voor reclame 
Reclame komt door de hele gemeente voor 
zij het dat er concentraties zijn in gebieden 
met veel detailhandel en andere bedrijvig-
heid. Het is dan ook het meest effectief 
hiervoor algemeen geldende criteria te for-
muleren. Deze criteria zijn vervolgens wel 
onderverdeeld in criteria voor reclame in 
het buitengebied, criteria voor reclame in 
woongebieden en criteria voor (winkel)cen-
tra in de gemeente. Deze criteria zijn ver-
woord in paragraaf 5.5. 
 
3.2.8. Relatie met ander ruimtelijk beleid 
 
De gemeente Dronten voert haar ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid vanuit verschillende invals-
hoeken en met verschillende beleidsinstru-
menten. Een tweetal daarvan heeft een vrij 
directe en concrete relatie met het wel-
standbeleid; het bestemmingsplan en de 
beeldkwaliteitplannen. Deze relatie wordt 
hier onder toegelicht. 
 
Bestemmingsplannen 
De ruimtelijke kwaliteit van een gebied 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
het bestemmingsplan. In een bestemmings-
plan worden de stedenbouwkundige kaders 
voor een gebied vastgelegd en uitgewerkt 
in voorschriften. Het bestemmingsplan re-
gelt onder meer de functie en het ruimtebe-
slag van bouwwerken. Mogelijkheden die 
het bestemmingsplan biedt kunnen niet 
door welstandscriteria worden tegengehou-
den. Het bestemmingsplan regelt niets over 
de architectuur van bouwwerken. In de wel-
standsnota zijn hiervoor de welstandscrite-
ria geformuleerd. 
 
Een klein voorbeeld kan de relatie tussen 
bestemmingsplan en welstandsnota wellicht 

verduidelijken. Als het bestemmingsplan 
een flat van 10 hoog mogelijk maakt kan de 
welstandstoets hier niets aan veranderen. 
De welstandscommissie kan tot het oordeel 
komen dat dit eigenlijk te hoog is, maar dat 
valt dan buiten haar competenties. Wel kan 
de welstandcommissie vervolgens de uit-
gangspunten verwoorden voor de vormge-
ving van zo'n flat. 
 
Beeldkwaliteitplannen 
Voor nieuwe uitbreidingen van de kernen 
en andere ontwikkelingen wordt steeds va-
ker een beeldkwaliteitplan opgesteld. In de-
ze beeldkwaliteitplannen worden vaak crite-
ria geformuleerd voor de beoordeling van 
twee aspecten: 

de inrichting van de openbare ruimte; ♦ 

♦ de vormgeving van de gebouwen (in re-
latie tot het stedenbouwkundige plan). 

 
Wat betreft het laatste aspect is er een 
overlap met de welstandsnota. Voor de ge-
bieden waarvoor een beeldkwaliteitplan is 
vastgesteld gelden naast de betreffende cri-
teria uit de welstandsnota ook de eisen uit 
het beeldkwaliteitplan. De beeldkwaliteit-
plannen maken, vanaf het moment van 
vaststelling door de gemeenteraad onder-
deel uit van deze nota. Voor de toekomst 
geldt dat in het beeldkwaliteitplan helder 
moet zijn welke criteria als welstandscriteria 
bedoeld en geschikt zijn. Dit om juridische 
problemen te voorkomen. 
 
3.3. Procedures 
 
3.3.1. De gemeenteraad stelt het wel-

standsbeleid vast 
 
Het welstandstoezicht vindt plaats op basis 
van het door de gemeenteraad vastgestel-
de beleid, dat in deze nota is verwoord en 
verbeeld. 
Tussentijds kan de gemeenteraad de nota 
wijzigen dan wel aanvullen. Dit zal vooral 
voorkomen indien criteria en richtlijnen 
worden ontwikkeld als een onderdeel van 
de planvorming van nieuwbouwprojecten. 
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Voor zover deze nu bekend zijn, zijn deze 
vermeld in hoofdstuk 4.5. 
 
3.3.2. De gemeenteraad evalueert jaar-

lijks het welstandsbeleid 
 
De nieuwe Woningwet schrijft voor dat het 
welstandsbeleid jaarlijks moet worden geë-
valueerd. Zowel het college van burge-
meester en wethouders (artikel 12cWw) als 
de welstandscommissie (artikel 12b3Ww) 
stellen hiervoor jaarlijks een rapportage op 
over het voorgaande kalenderjaar en leg-
gen deze voor aan de gemeenteraad. On-
derdeel van deze evaluaties is een jaarlijks 
overleg van de welstandscommissie met 
het college van burgemeester en wethou-
ders en met de raadscommissie. 
Het college van burgemeester en wethou-
ders voert het welstandsbeleid uit geba-
seerd op onafhankelijk deskundig advies. 
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van het welstandsbeleid ligt 
bij het college van burgemeester en wet-
houders. 
Door het verlenen of weigeren van een 
bouwvergunning geeft het college van bur-
gemeester en wethouders uitvoering aan 
het welstandsbeleid. Het college van bur-
gemeester en wethouders neemt dit besluit 
pas nadat daarover advies is ingewonnen 
bij de welstandscommissie. Voor alle  
vergunningplichtige bouwwerkzaamheden 
waarvoor vaststaat dat de bouwvergunning 
niet op een grond van het bestemmingsplan 
moet worden geweigerd, wordt deze com-
missie om advies gevraagd. 
 
Bij het beoordelen van een bouwaanvraag 
heeft het college van burgemeester en wet-
houders, binnen de kaders door de ge-
meenteraad vastgestelde welstandsbeleid, 
een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
 
Strijdig maar toch positief advies 
De welstandscommissie kan het college 
van burgemeester en wethouders voorstel-
len van zijn bevoegdheid gebruik te maken 
om toch een bouwvergunning af te geven 

voor een plan dat strijdig is met het wel-
standsbeleid. De commissie doet dit alleen 
wanneer naar haar mening overtuigend is 
aangetoond dat het desbetreffende plan 
een positieve impuls geeft aan de kwaliteit 
van de dagelijkse leefomgeving. 
Zij doet dat op basis van de in paragraaf 5.2. 
beschreven criteria voor architectonische 
kwaliteit. 
 
Afwijken van advies (hardheidclausule) 
Voor het bevorderen van de kwaliteit van de 
dagelijkse leefomgeving in de gemeente is 
het van het belang dat het gemeentebestuur 
eenduidig en helder is bij de uitvoering van 
zijn beleid. Daarom volgt het college van 
burgemeester en wethouders in principe het 
advies van de welstandscommissie.  
Het college van burgemeester en wethou-
ders behoudt echter altijd het recht om ge-
wichtige redenen gemotiveerd van het ad-
vies af te wijken. Aanleidingen hiervoor 
kunnen onder andere zijn aspecten van vei-
ligheid, constructie, milieu en sociaal-
medische aspecten. Mochten deze gevallen 
zich voordoen, dan doet het college van 
burgemeester en wethouders hiervan 
schriftelijk (gemotiveerd) mededeling aan 
de commissie. In de jaarverslagen van zo-
wel het college van burgemeester en wet-
houders als van de welstandscommissie 
dienen ook deze gevallen te worden geëva-
lueerd. 
 
3.3.3. De welstandscommissie 
 
Het Oversticht 
Het Oversticht is door de gemeente aan-
gewezen als deskundig adviesorgaan voor 
de welstandadvisering en draagt als zoda-
nig zorg voor de afhandeling van de wel-
standsadviesaanvragen.  
 
In de dienstverleningsovereenkomst "Wel-
standsadvisering" van Het Oversticht zijn 
de precieze afspraken verder vastgelegd. 
Het college sluit daartoe driejaarlijkse con-
tracten. 
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3.3.4. Bouwaanvraag moet deugdelijk 
worden onderbouwd 

 
De aanvraag voor een bouwvergunning 
dient vergezeld te gaan van deugdelijk on-
dersteunend materiaal, dat in woord en 
beeld voldoende inzicht geeft in de voorge-
nomen bouwwerkzaamheden en het daar-
aan ten grondslag liggende plan. Vanzelf-
sprekend is de diepgang van dit ondersteu-
nende materiaal afhankelijk van het belang 
van de voorgenomen bouwwerkzaamhe-
den. Het materiaal moet - en dit is ter be-
oordeling van de welstandscommissie - op 
overtuigende wijze aantonen dat het plan 
voldoet aan de criteria en dat het een uit-
werking is van het beleid dat in deze nota 
door de gemeenteraad is vastgelegd. 
Om welk materiaal het gaat staat op het 
bouwaanvraag formulier. 
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Hoofdstuk 4.  De gemeente Dronten beschreven 

 
4.1. Inleiding 4.2. Globale kenmerken 
  
In hoofdstuk vier worden verschillende 
kernmerken van de gemeente Dronten be-
schreven. In paragraaf 4.1 komen de globa-
le kernmerken aan bod, daarna wordt in pa-
ragraaf 4.2 kort ingegaan op de ruimtelijke 
ontstaansgeschiedenis en in paragraaf 4.3 
wordt stilgestaan bij de monumenten. In pa-
ragraaf 4.4 wordt het ruimtelijke kwaliteits-
beleid besproken en in de laatste en vijfde 
paragraaf wordt aandacht besteed aan de 
huidige en toekomstige ontwikkelingen in 
de gemeente Dronten. 

De gemeente Dronten bestaat uit drie ker-
nen: Dronten, Biddinghuizen en Swifter-
bant. Dronten is veruit de grootste kern in 
de gemeente: tweederde van alle inwoners 
is woonachtig in Dronten. De komende ja-
ren worden in Dronten-West ongeveer 3000 
woningen gebouwd. In totaal wonen er in 
de gemeente in 2003 ongeveer 37.500 
mensen.  
 

Figuur 1: Gemeente Dronten  
 
Dronten is een gemeente die ruimte heeft 
en biedt aan allerlei ontwikkelingen. De be-
langrijkste ontwikkelingen zijn het Master-
plan en de Hanzelijn. Het Masterplan regelt 
een ingrijpende vernieuwing en uitbreiding 
van het centrum van Dronten. De toekom-
stige Hanzelijn is een belangrijke treinver-
binding tussen Lelystad en Zwolle. De sta-
tionslocatie wordt in Dronten-Noord gereali-
seerd (wat een interessante as oplevert met 
het centrum). De Hanzelijn zal in 2012 ope-
rationeel zijn.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de meeste 
(fysische) kenmerken van de gemeente 
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Dronten betrekking hebben op de ligging in 
de droogmakerij (oostelijk Flevoland): 

Poldergebied (open gebied met verge-
zichten en rasterstructuur door ontwate-
ringsopzet); 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Centraal gelegen binnen Nederland, net 
buiten de Randstad. 
Goede ontwikkelingsmogelijkheden 
(gunstige vestigingsvoorwaarden) voor 
personen en bedrijf; 
Veel aandacht voor activiteiten, recrea-
tie en natuurontwikkeling. 

 
4.3. Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis 
 
Oostelijk Flevoland heeft een korte ont-
staansgeschiedenis. In de veertiger en vijf-
tiger jaren van de vorige eeuw zijn de 
Noordoost polder en Oostelijk Flevoland 
door mensen gecreëerd, met name omdat 
er behoefte was aan landbouwgrond. Het 
droogleggen van land was geen probleem, 
maar het inrichten van de polder leverde 
wel problemen op. Dit is te zien in de inrich-
ting van het drooggelegde gebied. Er werd 
vooral rekening gehouden met kwantiteit en 
niet zozeer met kwaliteit. Later is er bij de 
inrichting van de polder wel meer rekening 
gehouden met de natuur. Zo is onder meer 
besloten om het oostelijk deel van Flevo-
land voor natuur en recreatie te bestem-
men. De kuststrook van de gemeente die 
grenst aan het Veluwemeer en Drontermeer 
vormt nu een natuurlijke- en recreatieve 
eenheid.  
 
Een aantal gebieden in het buitengebied 
van de gemeente Dronten hebben belang-
rijke natuur- en landschapswaarden. Naast 
deze waarden zijn er ook cultuurhistorische 
waarden. 
Belangrijk element in het Flevolandse land-
schap zijn de karakteristieke erfbeplantin-
gen rondom boerderijen. De gemeente acht 
het zeer belangrijk dat deze behouden wor-
den. Bij eventuele uitbreiding van bouwper-
celen geldt dan ook als voorwaarde dat de 
erfbeplanting opnieuw aangebracht wordt. 
Hiertoe is een herplantingsplicht opgesteld. 
Met betrekking tot cultuurhistorie wordt door 

de gemeente Dronten momenteel aan een 
lijst jongere bouwkunst gewerkt deze is nog 
niet vastgesteld. Naast cultuurhistorie is het 
onderkennen van de landschappelijke 
waarden een voornaam punt. Voor de pol-
der is dat het behoud van grote, open ge-
bieden het belangrijkste punt.  
 

Figuur 2: Geomorfologische kaart van 
Nederland 

 
In tegenstelling tot de overwegend voor 
landbouw bestemde polders Wieringermeer 
en Noordoostpolder, zijn en werden in Oos-
telijk- en Zuidelijk Flevoland en vooral ook 
in de gemeente Dronten uitgestrekte bos-
sen aangelegd. Vooral in de strook langs de 
randmeren. Bomenrijen langs de wegen 
tussen de kernen zijn ook van belang, om-
dat deze de structuur van het landschap 
begeleiden en hierdoor visualiseren. 
 
In en rondom de woonkernen Biddinghui-
zen, Dronten en Swifterbant liggen dorps-
bossen.  
 
In de polder zijn, ondanks haar korte be-
staan, archeologische vindplaatsen aanwe-
zig. Deze plaatsen zijn op de archeologi-
sche monumentenkaart te vinden. Deze 
plaatsen bevinden zich vooral ten noorden 
van de kern Swifterbant. Ook zijn enkele 
zogenaamde puntlocaties met archeologi-
sche waarde te vinden (een puntlocatie is 
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bijvoorbeeld een locatie waar ten tijde van 
de Zuiderzee een schip is vergaan).  
 
4.4. Bestaande ruimtelijke kwaliteits-

beleid 
 
Welstandsbeleid heeft relaties met andere 
ruimtelijke beleidsvelden. De volgende be-
leidsvelden zouden in de nieuwe wel-
standsnota aan de orde kunnen worden 
gesteld: 
 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Huidig welstandsbeleid; 
Beeldkwaliteitplannen/schetsen; 
Beschrijving in hoofdlijnen bestem-
mingsplannen; 
Structuurplannen; 
Centrumplannen 
Monumentenbeleid; 
Reclamebeleid; 
Groenstructuurplannen; 
Artikel 19-beleid. 

 
Voor welstand zijn beeldkwaliteitplannen, 
centrum/herstructureringsplannen en struc-
tuurplannen het meest richtinggevend. De-
ze richtinggevende plannen worden hieron-
der ieder kort toegelicht. De overige type 
plannen (bestemmingsplannen en andere 
soorten beleidsnota's) worden alleen alge-
meen besproken.  
 
Beeldkwaliteitplannen 

Beeldkwaliteitomschrijving Centrum 
Dronten-West, De Munten Fase 3, 
2002; 

In Dronten-West vindt een grote uitbreiding 
plaats. De nieuwe wijk met ruim 3000 wo-
ningen moet een hart krijgen. Het centrum 
van de wijk onderscheidt zich door een los-
se compositie van bouwvolumes (in tegen-
stelling tot de omliggende woonwijken). 
 

Beeldkwaliteitplan Hertenkamplaan, 
2003; 

Voor deze locatie tussen het centrum van 
Swifterbant en de omliggende groene zoom 
is een hoogwaardig stedebouwkundig plan 
ontwikkeld. Het plan moet een duidelijke ei-
gen kwaliteit opleveren. Naast een project-

matige ontwikkeling is ook ruimte voor zelf-
bouwers. Het plan moet een parkachtige 
uitstraling realiseren met stijlkenmerken van 
jaren '30 architectuur.  
 

Beeldkwaliteitplan Golfresidentie Dron-
ten, 1995; 

Het Beeldkwaliteitplan geeft in woord en 
beeld de uitgangspunten aan voor het ste-
debouwkundig en architectonisch ontwerp. 
Het project is bijzonder vanwege de inte-
gratie van een golfterrein met 18 holes en 
de op het terrein aanwezige woningen.  
 

Beeldkwaliteitplan Business Zone Delta 
(uitwerking westelijk plangebied), 1997; 

Dit is het eerste bedrijventerrein in Dronten 
waar het accent wordt gelegd op kwaliteit. 
Kwaliteit moet komen in openbare ruimte 
en terreininrichting. Hoge kwaliteit als toe-
gift op de hoge investeringskosten.  
 

Beeldkwaliteitplan Centrum Biddinghui-
zen, 2002; 

Het centrum van Biddinghuizen wordt ver-
nieuwd. De bestaande ondernemers krijgen 
nieuwe winkels aangemeten en er wordt 
meer aandacht besteed aan de openbare 
ruimte. Het b.k.p. beperkt zich tot het win-
kelcentrum met bijbehorend openbaar ge-
bied. Hier moet een hogere kwaliteit wor-
den bereikt dan gebruikelijk in de reeds 
aanwezige bungalowgebieden. 
 

Beeldkwaliteitplan buitenplaats Velu-
wemeer; 

Bestaand uit 250 recreatiewoningen waar-
van 20 % permanent bewoond mag worden.  
 

Landgoed Roggebotstaete 'Een buiten-
plaats in het Nieuwe Land', 2001; 

Het Bestemmingsplan biedt de ruimte aan 
de bouw van drie huizen met forse inhoud 
(>4000m3). Omliggende referenties mogen 
niet leiden tot nabootsing van stijlen. Inno-
vatie is het devies (van productielandschap 
naar landschapspark). De architectuur moet 
hoogwaardig zijn en dient rekening te hou-
den met de verschijningsvorm van de pol-
der: sober en eenvoudig.  
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Centrumplannen 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Het deel ‘programma woningbouw’ van het 
ontwikkelingsplan handelt over het woon-
prgramma en de fasering daarvan die door 
de gemeente zijn opgesteld. Hierin komen 
13 projecten aan de orde. Belangrijk aspect 
voor alle projecten is de architectuur (van 
het centrum). Een hoog kwaliteitsniveau 
moet gehaald worden.  

Nota van uitgangspunten, 'Centrum van 
Swifterbant', 2001; 

De nota zal richtinggevend zijn voor de op-
zet en inrichting van het centrumgebied van 
Swifterbant.  
 

Programma van eisen, Reconstructie 
winkelcentrum Biddinghuizen, 2002;  

Tot slot bevat het deel ‘plankaart en pro-
gramma’ de nodige plankaarten voor de 
verschillende deelgebieden waar het cen-
trum in te verdelen is. De kaarten laten de 
verscheidene ontwikkelingen zien en de in-
grepen die het centrum moet ondergaan. 
Van belang hierbij is de fasering. Hierin 
staat aangegeven wie wat doet en wan-
neer.  

De nota is richtinggevend voor de opzet 
van het centrumgebied van Biddinghuizen 
en zal als basis dienen voor het op te stel-
len beeldkwaliteitplan. 
 

Dronten op het spoor, 2000; 
Vanaf 2006 verandert er met de aanleg van 
de hanzelijn veel in de bereikbaarheidssitu-
atie van de gemeente, de Hanzelijn ver-
bindt Dronten dan met Lelystad en Zwolle. 
Hierbij hoort een station. Een station(-
slocatie) biedt ruimtelijke en functionele 
mogelijkheden. Daarom wordt gekeken hoe 
de stationslocatie in Dronten-noord moet 
worden ingericht. 

 
Structuurschetsen 

Structuurschets Swifterbant  
Deze structuurschets volgt uit de doelstel-
lingen van de ‘Structuurvisie Dronten 2020’. 
De structuurschets is historisch onder-
bouwd. Daarnaast wordt ingegaan op de 
ruimtelijke- en beleidscontext. De uitgangs-
situatie is beschreven en bestaat o.a. uit 
punten als wonen en bevolking, werkgele-
genheid, voorzieningen, etc. Na de grond-
slagen wordt de structuurschets uitgewerkt. 
Tot slot worden de grondslagen vertaald in 
verschillende projecten en bijbehorende 
maatregelen, voortvloeiend uit de structuur-
schets.  

 
Dronten op het spoor: Het volgende 
station, Het voorkeurscenario - een 
ruimtelijke studie naar het stationsge-
bied, 2001; 

De bedoeling is om een beeld op te roepen 
van hoe om te gaan met de toekomstige lo-
catie. De studie geeft mede aan hoe de lijn 
in de kern Dronten moet worden ingepast. 
Inrichtingsmogelijkheden worden vergele-
ken.  
 Structuurschets Biddinghuizen 

Ontwikkelingsplan Centrum Dronten Zelfde opzet en werkwijze als de structuur-
schets Swifterbant.  Het ‘Ontwikkelingsplan Centrum Dronten’ 

bestaat uit drie delen: kwaliteitsboek open-
bare ruimte, programma woningbouw, plan-
kaart en programma.  

 
Structuurvisie Dronten 2020, 1997; 

Geeft richting en kader aan alle ruimtelijke 
ontwikkelingen tot 2020. Belangrijkste ont-
wikkelingen tot 2020 zijn de woningbouw in 
Dronten-West, de herstructurering van het 
Centrum van Dronten en het doortrekken 
van de (Hanze)spoorlijn van Lelystad naar 
Zwolle. Rond het te bouwen station wordt 
een stationslocatie ontwikkeld. 

 
Het kwaliteitsboek openbare ruimte behan-
delt de uitgangspunten voor (her)inrichting 
van het centrum van Dronten. Voor deelge-
bieden worden inrichtingseisen gesteld. 
Duurzame kwaliteit neemt een belangrijke 
plaats in. Tevens is het een inventarisatie 
boekwerk.   
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Structuurplan bedrijventerrein aan de 
Rendierweg, 2003; 

♦ 

Verwacht wordt dat Bedrijventerrein Busi-
ness Zone Delta binnen een aantal jaren 
volledig zal zijn gerealiseerd. Aangezien 
Dronten in de toekomst de beschikking wil 
blijven houden over een voldoende voor-
raad uitgeefbaar bedrijventerrein is het ge-
wenst nu reeds met de planvoorbereidingen 
te beginnen. Een andere reden is de 
grondverwerving.  
 
♦ De Munten en de Gilden, Concept 

Wijkplan Dronten West, 1998; 
De ontwikkeling van Dronten tot een ge-
meente van ca. 40.000 inwoners in het jaar 
2010 is uitgangspunt van het beleid van het 
gemeentebestuur. In de structuurvisie Dron-
ten 2020 is de verdeling van het woning-
bouwprogramma weergegeven. In de groei 
van het aantal inwoners in de gehele ge-
meente levert Dronten een substantiële bij-
drage. In (drie) verschillende fasen moeten 
in Dronten-West 3000 woningen worden 
gebouwd (De Gilden en de Munten samen).  
 
Bestemmingsplannen 
Omdat zowel de kernen als de buitenge-
bieden in Oostelijk Flevoland relatief jong 
zijn, is de behoefte aan conserverende be-
stemmingsplannen minder groot. Dit schept 
mogelijkheden voor innovatieve ontwikke-
lingen, maar vraagt wel om een oplettende 
houding. Bestemmingsplannen en de huidi-
ge bouwverordeningen hebben beide in-
vloed op welstand.  
 
Andere beleidsnota's 
Met 'andere beleidsnota's moet gedacht 
worden aan nota's die gaan over reclame-
beleid, landschapsbeleid, beleid over hoog-
spanningsleidingen, zendmasten, etc. Deze 
onderwerpen zijn van invloed op het ruimte-
lijk beleid en dus eventueel ook met wel-
stand. Dit soort nota's zijn in Dronten echter 
niet aanwezig (behalve een evaluatiebeleid 
voor windmolens). Bij toekomstig, meer uit-

voerig welstandsbeleid (voor bepaalde ge-
bieden) kunnen bovenstaande soorten 
nota's ook een rol gaan spelen. Te denken 
valt aan reclamebeleid voor het centrum 
van Dronten). 
 
4.5. Huidige en toekomstige ontwik-

kelingen 
 
In de gemeente Dronten is een aantal ont-
wikkelingen gaande en staat een aantal 
plannen op het programma. Eerst wordt in 
deze paragraaf gekeken naar de huidige 
ontwikkelingen en dan wordt aandacht ge-
schonken aan de plannen die de gemeente 
voor de toekomst heeft. Hierbij moet wor-
den opgemerkt dat plannen voor de (verre) 
toekomst niet altijd ongewijzigd worden ge-
realiseerd.  
 
Huidig 
Op gemeentelijk niveau is een groot aantal 
ontwikkelingen gaande. De gemeente 
Dronten heeft een goed ondernemerskli-
maat met voldoende (ontwikkelings-)ruimte 
op een korte afstand van de Randstad. Er 
wordt veel werkgelegenheid gecreëerd en 
dat vraagt weer om woningbouw. Hieronder 
volgen enkele voorbeelden van woon- en 
werkontwikkelingen.  
 
In het noordwesten van de kern Dronten, 
aan de Dronterringweg wordt het bedrijven-
terrein Business Zone Delta ontwikkeld. Het 
bedrijventerrein heeft een oppervlakte van 
ongeveer 100 hectare, waarvan inmiddels 
het westelijke deel vrijwel geheel is uitge-
geven. Business Zone Delta is een ge-
mengd bedrijventerrein voor groot- en 
kleinschalige bedrijven. Met de ontwikkeling 
van dit nieuwe bedrijventerrein is de ge-
meente een nieuwe weg ingeslagen qua 
planontwikkeling. Het accent ligt nu meer 
op kwaliteit, welke zichtbaar moet zijn in de 
bebouwing, de terreinverzorging en de in-
richting van het groen en de openbare ruim-
ten. 
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Figuur 5: Biddinghuizen 
 
In het zuidoosten van de kern Swifterbant, 
aan de Biddingweg, ligt als aanvulling op de 
reeds bestaande woonwijk Bloemenwijk, 
een plangebied voor gecombineerd wo-
nen/werken in de dienstverlenende sector. 
Dit plan draagt de naam Bloemenzoom en 
hiermee gaat een ontwikkeling van 35 per-
celen gepaard.  

Figuur 3: Dronten 
 

Ook in de kern Biddinghuizen ligt een be-
drijventerrein. Het bedrijventerrein Noor-
derbaan/Oldebroekerweg ligt ten noordoos-
ten van de kern. Het terrein is 10 hectare 
groot en is bestemd voor grootschalige be-
drijven en voor kleinschalige bedrijven met 
dienstwoningen.  
 
Ook op het gebied van centrum / herstruc-
tureringsplannen zijn er ontwikkelingen. 
 

Figuur 4: Swifterbant 
 
In de kern Swifterbant ligt in de hoek tussen 
de Tarpanweg en de Dronterringweg De 
Kolk/Tarpanweg. Dit is een gemengd bedrij-
venterrein voor grootschalige bedrijven én 
kleinschalige woonwerkeenheden in de am-
bachtelijke sector. Dit bedrijfsterrein leent 
zich uitstekend voor de vestiging van onder 
andere distributie- en handelsbedrijven.  

Figuur 6: Modern winkelcentrum 
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De Meerpaal Masterplan 
De Meerpaal is het meest bekende gebouw 
van Dronten, dit vanwege het bijzondere 
concept (maakbare samenleving) voor de 
bouwstijl en tv-uitzendingen die er plaats-
vonden. In praktische en economische zin 
is er veel over gezegd en is er al veel aan 
gesleuteld.  

Het winkelcentrum De Meerpaal van de kern 
Dronten is gedateerd. Het Masterplan wordt 
ontwikkeld vanuit de gedachte dat de kern 
op termijn een levendig ontmoetingscentrum 
moet zijn, waar mensen willen verblijven en 
zo meer een plaats van ontmoeting wordt. 
Met de eerste fase van de uitwerking van 
het centrumplan is inmiddels begonnen. De-
ze fase is gericht op de bebouwing van de 
lege plek op de Kop van Het Ruim. Er zijn 
hier nieuwe winkels gebouwd (zie figuur 6). 
Hiernaast moet het binnenhof (zie figuur 7) 
de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten.  

 
In 1966, ten tijde van de wederopbouwperi-
ode, werd begonnen met de bouw van De 
Meerpaal. De Meerpaal was volgens de ar-
chitect een moderne agora, een dorpsplein 
naar Grieks voorbeeld, waar de ontmoeting 
centraal stond. Opmerkelijk is dat de ge-
meente weer dezelfde doelstelling heeft als 
35 jaar geleden. Door zijn functie en het 
gebruik van moderne materialen werd De 
Meerpaal een glazen hal waarin alle func-
ties in open verbinding stonden met elkaar.  

 

Het unieke gebouw bezorgde Dronten veel 
bekendheid. De inwoners waren echter 
steeds minder tevreden over het gebouw 
en de politiek morde over de oplopende te-
korten. Delen van het originele gebouw van 
architect van Klingeren worden gespaard in 
een nieuw, derde ontwerp van atelier Pro 
(na een eerste ingrijpende verbouwing in 
1989). De hernieuwde Meerpaal gaat meer 
culturele activiteiten en diensten aanbieden. 
Voor het groeiende inwoneraantal wordt het 
voorzieningenniveau uitgebreid, zoals van 
een centrumgemeente mag worden ver-
wacht. Figuur 7: Schetsen van het toekomstige  
   winkelcentrum 
Verdere ontwikkelingen  
Toekomstige ontwikkelingen spelen op 
meerdere (overheids)niveaus. Via verschil-
lende bronnen worden een aantal geplande 
ontwikkelingen gemeld door verschillende 
overheden. Niet iedere vermelding heeft 
een bestuurlijk vastgestelde status. De 
ontwikkelingen op gemeentelijk niveau zijn 
meestal wel heel concreet. Hieronder wor-
den per overheidsniveau de geplande ont-
wikkelingen besproken.  

Havenkom 
Op loopafstand van het centrum wordt wo-
ningbouw gerealiseerd, met de kwaliteit van 
wonen aan het water. Een ontwikkelaar 
heeft samen met de gemeente ruimte ge-
vonden om dit vorm te geven. Langs het 
water komt straks een strook met markante 
woningen. Vanaf de tegenoverliggende zij-
de wordt de sporthal aan het oog onttrok-
ken door een sfeerrijk beeld van havenwo-
ningen. Als het Centrumplan is afgerond, 
heeft Dronten een nieuw centrum met en-
kele pleinen en een profiel van straatjes . 

Op rijksoverheidsniveau is vastgesteld dat 
de randmeren onderdeel zijn van de netto 
EHS gebieden (Ecologische Hoofd Struc-
tuur) en dat de Hanzelijn, een spoorverbin-
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ding tussen Lelystad en Zwolle, zal worden 
gerealiseerd. De bouw van een station in 
Dronten-Noord is hiervan een gevolg. 
Daarnaast is er sprake van de aanleg van 
de N23 Dronten-Lelystad. 

Diverse inbreidingslocaties, waaronder 
het plan Hertenkamplaan (circa 80 wo-
ningen), Greente Noord (nieuwbouw + 
renovatie, totaal bijna 100 woningen); 

Zoals al in dit hoofdstuk duidelijk is gewor-
den, zijn er in de gemeente Dronten veel 
ontwikkelingen gaande.  
 
De meeste ontwikkelingen worden onder 
gezag van de gemeente uitgevoerd. Uit-
zonderingen zijn infrastructurele werken 
(Nederlandse Spoorwegen: spoorlijn en 
Rijkswaterstaat: snelweg). Hieronder volgt 
een overzicht van een aantal (toekomstige) 
ontwikkelingen  
Dronten 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Uitleggebied Dronten-West, waaronder 
De Munten 3 en De Gilden (circa 2.000 
woningen). Daarnaast zijn in het bijbe-
horende centrum-gebied (circa 100) 
appartementen gepland; 
Centrumplan/Masterplan (ruim 300 wo-
ningen); 
Golfdronten (circa 55 woningen); 
Diverse binnenstedelijke locaties, 
waaronder het plan De Boeg (ruim 150 
woningen), garage Dijkstra/Giekstraat 
(circa 70 woningen), woonzorgzone De 
Ark/Regenboog (80-120 woningen); 
Het gebied rondom het toekomstige 
station (Hanzekwartier, met tot 2010 
ruimte voor circa 300 woningen); 
Bouw bedrijventerrein ten noordwesten 
van Dronten (Rendier) 100 ha. 

Biddinghuizen 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Uitleggebied Bremerbergweg (circa 600 
woningen); 
Diverse inbreidingslocaties, waaronder 
het gebied De Kaai (met een restcapa-
citeit voor nog ruim 200 wo-ningen) en 
De Tas/Achterbaan (circa 40 wonin-
gen); 
Centrumplan (vernieuwing winkelcen-
trum met 30 appartementen); 
Bedrijventerreintje ten oosten van Bid-
dinghuizen (Olderbroekerweg 1e+2e fa-
se) 35 ha. 

Swifterbant 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Centrum plan (vernieuwing winkelcen-
trum met 35 appartementen); 
Bouw bedrijventerrein ten oosten van 
Swifterbant 24 ha. 

 
Tevens worden verschillende recreatie- en 
natuurontwikkelingsplannen ten oosten en 
zuidoosten van Dronten uitgevoerd (met 
name in en langs de randmeren). Het 
Structuurplan stelt dat de gemeente Dron-
ten de centrumgemeente van oostelijk Fle-
voland was, is en blijft. De grootste ontwik-
kelingen vinden plaats rond Dronten-West 
en -Noord (ten behoeve van bedrijven en 
woningen). 
Indien daarvoor aanleiding is, worden ver-
beteringsplannen ontwikkeld voor (delen 
van) bestaande wijken. Langs het Vosse-
meer tot aan het Veluwemeer worden in de 
kuststrook natuur- en recreatie-ingrepen 
uitgevoerd. Naast de aanleg van de Hanze-
lijn zal ook de aanleg van een snelweg veel 
invloed hebben op het dagelijks leven in de 
gemeente en oostelijk Flevoland. Oostelijk 
Flevoland zal relatief dichter bij de Rand-
stad en Oost-Nederland komen te liggen.  
 

Figuur 8: Structuurplan Dronten 2020 
 

Uitleggebied (circa 500 woningen); 
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Hoofdstuk 5.  Algemene en objectgerichte criteria 

 
5.1. Inleiding Het niveau van ‘redelijke eisen van wel-

stand’ ligt in deze gevallen uiteraard hoog. 
Het is immers redelijk dat er hogere eisen 
worden gesteld aan de zeggingskracht en 
het architectonisch vakmanschap naarmate 
een bouwwerk zich sterker van zijn omge-
ving onderscheidt. 

 
In dit hoofdstuk worden criteria genoemd 
die niet gebiedsspecifiek zijn maar in de 
gehele gemeente gelden. Het gaat om 
meer algemene criteria namelijk de criteria 
voor architectonische kwaliteit (paragraaf 
5.2), de criteria voor kleine bouwwerken 
(paragraaf 5.3) en de criteria voor exsessen 
en om objectgerichte criteria in de vorm van 
de criteria voor reclame (paragraaf 5.5). 

 
Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 
Van een bouwwerk dat moet voldoen aan 
criteria voor architectonische kwaliteit mag 
worden verwacht dat de verschijningsvorm 
een relatie heeft met het gebruik ervan en 
de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de 
vormgeving daarnaast ook zijn eigen sa-
menhang en logica heeft. 

 
5.2. Criteria voor architectonische 

kwaliteit 
 
In bijzondere situaties kan worden gekozen 
voor een hoog architectonisch kwaliteitsni-
veau. Daartoe zijn de welstandscriteria, die 
in deze paragraaf worden genoemd, gefor-
muleerd. Met deze criteria wordt gestreefd 
naar architectonische ontwerpen met zeg-
gingskracht en vakmanschap. Zij worden 
toegepast in de volgende situaties: 

 
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om 
te worden gebruikt. Hoewel het welstands-
toezicht slechts is gericht op de uiterlijke 
verschijningsvorm, kan de vorm van het 
bouwwerk niet los worden gezien van de 
eisen die het gebruik hieraan stelt en de 
mogelijkheden die materialen en technie-
ken bieden om een doelmatige constructie 
te maken. Gebruik en constructie bepalen 
in belangrijke mate de vorm. 

1. Bij het welstandsbeleid is specifiek 
aangegeven dat in dit gebied hogere 
eisen aan de architectuur worden ge-
steld. 

2. Een bouwplan voldoet niet aan de ge-
biedsgerichte criteria maar is volgens 
de welstandscommissie van een zoda-
nige kwaliteit dat ze hier toch een posi-
tief advies over wil geven. De wel-
standscommissie kan het college van 
Burgemeester en Wethouders in zo’n 
geval gemotiveerd en schriftelijk advi-
seren van de hardheidsclausule gebruik 
te maken en af te wijken van de ge-
biedsgerichte en objectgerichte criteria. 
In de praktijk betekent dit dat het betref-
fende plan alleen op grond van deze 
criteria wordt beoordeeld en dat de bij-
zondere schoonheid van het plan aan 
de hand hiervan overtuigend kan wor-
den aangetoond.  

Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm al-
tijd ondergeschikt is aan het gebruik of de 
constructie. Ook wanneer andere aspecten 
de vorm tijdens het ontwerpproces gaan 
domineren, mag worden verwacht dat de 
uiteindelijke verschijningsvorm een begrij-
pelijke relatie houdt met zijn oorsprong. 
Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschij-
ningsvorm meer is dan een rechtstreekse 
optelsom van gebruik en constructie. Er zijn 
daarnaast andere factoren die hun invloed 
kunnen hebben zoals de omgeving of de 
betekenis die een vorm in een bepaalde 
omgeving kan hebben (gekregen). Maar als 
de vorm in tegenspraak is met het gebruik 
en de constructie, dan verliest zij daarmee 
aan begrijpelijkheid en integriteit. 
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Relatie tussen bouwwerk en omgeving 
Van een bouwwerk dat moet voldoen aan 
criteria voor architectonische kwaliteit mag 
worden verwacht dat het een positieve bij-
drage levert aan de kwaliteit van de open-
bare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. 
Daarbij worden hogere eisen gesteld naar-
mate de openbare betekenis van het 
bouwwerk of van de omgeving groter is. 
 
Gevels en volumes vormen zowel de exter-
ne begrenzing van de gebouwen als ook de 
wanden van de openbare ruimte die zij ge-
zamenlijk bepalen. Het gebouw is een par-
ticulier object in een openbare context. Het 
bestaansrecht van het gebouw ligt niet in 
het eigen functioneren alleen, maar ook in 
de betekenis die het gebouw heeft in zijn 
stedelijke of landschappelijke omgeving. 
Ook van een gebouw dat contrasteert met 
zijn omgeving mag worden verwacht dat 
het zorgvuldig is ontworpen en de omge-
ving niet ontkent. Het gaat erom dat het ge-
bouw een positieve bijdrage levert aan de 
kwaliteit van de omgeving en de te ver-
wachten ontwikkeling daarvan.  
 
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou 
moeten gebeuren, kunnen de gebiedsge-
richte welstandscriteria duidelijkheid ver-
schaffen. 
 
Betekenissen van vormen in de sociaal-
culturele context 
Van een bouwwerk dat moet voldoen aan 
criteria voor architectonische kwaliteit mag 
worden verwacht dat verwijzingen en asso-
ciaties zorgvuldig worden gebruikt en uit-
gewerkt, zodat er concepten en vormen 
ontstaan die bruikbaar zijn in de maat-
schappelijke context ter plaatse. 
 
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur 
bepaalde regels, net zoals een taal zijn ei-
gen grammaticale regels heeft om zinnen 
en teksten te maken. Die regels zijn geen 
wetten en moeten ter discussie kunnen 
staan. Maar als ze worden verhaspeld of 
ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst 
verwarrend of saai. Precies zo wordt een 

bouwwerk verwarrend of saai als de regels 
van de architectonische vormgeving niet 
bewust worden gehanteerd. Als vormen re-
gelmatig in een bepaald verband zijn waar-
genomen, krijgen zij een zelfstandige bete-
kenis en roepen zij, los van gebruik en con-
structie, bepaalde associaties op.  
 
Pilasters in classicistische gevels verwijzen 
naar zuilenstructuren van tempels, transpa-
rante gevels van glas en metaal roepen as-
sociaties op met techniek en vooruitgang. 
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt 
van verwijzingen en associaties naar wat 
eerder of elders reeds aanwezig was of 
naar wat in de toekomst wordt verwacht. De 
kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt 
vooral in de wijze waarop die verwijzingen 
en associaties worden verwerkt en geïnter-
preteerd binnen het kader van de actuele 
culturele ontwikkelingen, zodat concepten 
en vormen ontstaan die voor die plek en 
gemeenschap geëigend zijn. Zorgvuldig 
gebruik van verwijzingen en associaties be-
tekent onder meer dat er een bouwwerk 
ontstaat dat iets zegt over zijn tijd, doordat 
het op grond van zijn uiterlijk in de tijd kan 
worden geplaatst waarin het werd gebouwd 
of verbouwd. Bij restauraties is sprake van 
herstel van elementen uit het verleden, 
maar bij nieuw- of verbouw in bestaande 
(monumentale) omgeving betekent dit dat 
duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat 
nieuw is toegevoegd. Een ontwerp kan 
worden geïnspireerd door een bepaalde 
tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het 
imiteren van stijlen, vormen en detaillerin-
gen uit het verleden. 
Associatieve betekenissen zijn van groot 
belang om een omgeving te begrijpen als 
beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als 
verhaal van de geschiedenis, als represen-
tant van een stijl. Daarom is het zo belang-
rijk om ook bij nieuwe bouwplannen zorg-
vuldig met stijlvormen om te gaan, zij vor-
men immers de geschiedenis van de toe-
komst. 
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Evenwicht tussen helderheid en complexi-
teit 
Van een bouwwerk dat moet voldoen aan 
criteria voor architectonische kwaliteit mag 
worden verwacht dat er structuur is aange-
bracht in het beeld, zonder dat de aantrek-
kingskracht door simpelheid verloren gaat. 
 
Een belangrijke eis die aan een ontwerp 
voor een gebouw mag worden gesteld, is 
dat er structuur wordt aangebracht in het 
beeld. Een heldere structuur biedt houvast 
voor de waarneming en is bepalend voor 
het beeld dat men vasthoudt van een ge-
bouw. Symmetrie, ritme, herkenbare maat-
reeksen en materialen maken het voor de 
gemiddelde waarnemer mogelijk de grote 
hoeveelheid visuele informatie die de ge-
bouwde omgeving geeft, te reduceren tot 
een bevattelijk beeld. 
 
Het streven naar helderheid mag echter 
niet ontaarden in simpelheid. Een bouw-
werk moet de waarnemer blijven prikkelen 
en intrigeren en zijn geheimen niet direct 
prijsgeven. Er mag best een beheerst be-
roep op de creativiteit van de voorbijganger 
worden gedaan. Van oudsher worden daar-
om helderheid en complexiteit als comple-
mentaire begrippen ingebracht bij het ont-
werpen van bouwwerken. Complexiteit in 
de architectonische compositie ontstaat 
vanuit de stedenbouwkundige eisen en het 
programma van eisen voor het bouwwerk. 
Bij een gebouwde omgeving met een hoge 
belevingswaarde zijn helderheid en com-
plexiteit tegelijk aanwezig in een evenwich-
tige en spanningsvolle relatie. 
 
Schaal en maatverhoudingen 
Van een bouwwerk dat moet voldoen aan 
criteria voor architectonische kwaliteit mag 
worden verwacht dat het een samenhan-
gend geheel van maatverhoudingen dat 
beheerst wordt toegepast in ruimtes, volu-
mes en vlakverdelingen. 
 
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voort-
komt uit de grootte of de betekenis van de 
betreffende bouwopgave. Grote bouwwer-

ken kunnen uiteraard binnen hun eigen 
grenzen zijn geleed, maar worden onher-
kenbaar en ongeloofwaardig als ze er uit 
zien alsof ze bestaan uit een verzameling 
losstaande kleine bouwwerken. 
 
De maatverhoudingen van een bouwwerk 
zijn van groot belang voor de belevings-
waarde. Maar tegelijk vormen ze een van 
de meest ongrijpbare aspecten bij het be-
oordelen van ontwerpen. De waarnemer 
ervaart bewust of onbewust de maatver-
houdingen van een bouwwerk. Echter 
waarom de maatverhoudingen van een be-
paalde ruimte aangenamer, evenwichtiger 
of spannender zijn dan die van een andere, 
valt nauwelijks vast te stellen. 
Duidelijk is dat de kracht van een composi-
tie groter is naarmate de maatverhoudingen 
een sterkere samenhang en hiërarchie ver-
tonen. Mits bewust toegepast kunnen ook 
spanning en contrast daarin hun werking 
hebben. 
 
De afmetingen en verhoudingen van gevel-
elementen vormen tezamen de compositie 
van het gevelvlak. Hellende daken vormen 
een belangrijk element in de totale compo-
sitie. Als toegevoegde elementen (zoals 
een dakkapel, een aanbouw of een zonne-
collector) te dominant zijn ten opzichte van 
de hoofdmassa en/of de vlakverdeling, ver-
storen zij het beeld niet alleen van het ob-
ject zelf, maar ook van de omgeving waarin 
dat is geplaatst. 
 
Materiaal, textuur, kleur en licht 
Van een bouwwerk dat moet voldoen aan 
criteria voor architectonische kwaliteit mag 
worden verwacht dat materiaal, textuur, 
kleur en licht het karakter van het bouw-
werk zelf ondersteunen en de ruimtelijke 
samenhang met de omgeving of de te ver-
wachten ontwikkeling daarvan duidelijk ma-
ken. 
 
Door materialen, kleuren en lichttoetreding 
krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele 
en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en 
voelbaar. De keuze van materialen en kleu-
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5.4. Criteria voor excessen ren is tegenwoordig niet meer beperkt tot 
wat lokaal aan materiaal en ambachtelijke 
kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid 
maakt de keuze moeilijker en het risico van 
een onsamenhangend beeld groot. Als ma-
terialen en kleuren te veel los staan van het 
ontwerp en daarin geen ondersteunende 
functie hebben, maar slechts worden geko-
zen op grond van decoratieve werking, 
wordt de betekenis ervan toevallig. Dat kan 
afbreuk doen aan de zeggingskracht van 
het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer het gebruik van materialen en 
kleuren geen ondersteuning geeft aan de 
architectonische vormgeving of wanneer 
het gebruik van materialen en kleuren een 
juiste interpretatie van de aard van de ont-
staansperiode van het bouwwerk in de weg 
staat.  

 
Repressieve toetsing is toetsing achteraf. 
Het gaat bij deze welstandstoetsing dus om 
gebouwen die al gebouwd zijn. De Wo-
ningwet (artikel 19 Ww) geeft aan dat al ge-
realiseerde bouwplannen getoetst moeten 
worden op ernstige strijd met redelijke ei-
sen van welstand. 
 
Bij ernstige strijd met redelijke eisen van 
welstand moet er in de gemeente Dronten 
sprake zijn van een exces, dat wil zeggen 
een buitensporigheid in het uiterlijk die ook 
voor niet deskundigen zichtbaar en onmis-
kenbaar is. Hiervan is in elk geval sprake als: 
 

het bouwwerk zich afsluit voor zijn om-
geving, dus als er gevels zonder gevel-
openingen worden toegepast aan de 
openbare ruimte terwijl dit niet past bij 
de functie van het gebouw of de karak-
teristieken van de omgeving; 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 
Detaillering 
Van een bouwwerk dat moet voldoen aan 
criteria voor architectonische kwaliteit mag 
worden verwacht dat sprake is van een 
zorgvuldige en op duurzaamheid gerichte 
bouwkundige detaillering. 

architectonische bijzonderheden bij 
aanpassing van een bouwwerk worden 
vernietigd of ontkend; 

 er armoedige materialen worden toege-
past; De wijze waarop materialen en bouwkundi-

ge constructies zijn gedimensioneerd en 
onderling worden samengebracht, evenals 
de wijze waarop het materiaal naar zijn ei-
genschappen is gevormd en toegepast, be-
palen in hoge mate de esthetische kwalitei-
ten van een gebouw. Ook zijn ze bepalend 
voor de duurzaamheid en instandhouding 
van het gebouw. En dus voor de welstand 
en ruimtelijke kwaliteit van hun omgeving. 

er felle of niet passende contrasterende 
kleuren worden toegepast; 
een te opdringende reclame is aange-
bracht; 
het bouwwerk een te grove inbreuk 
maakt op wat in de omgeving gebruike-
lijk is (zie de gebiedsbeschrijvingen). 

 
Wanneer een exces wordt geconstateerd 
door de gemeente zal de eigenaar van het 
bouwwerk worden aangeschreven. Vervol-
gens wordt om advies gevraagd van de 
welstandscommissie. Om maximale zorg-
vuldigheid te betrachten bij het welstands-
advies wordt ook een tweede advies ge-
vraagd bij een deskundige, bijvoorbeeld het 
Gelders Genootschap. 

 
5.3. Sneltoetscriteria 
 
De gemeente Dronten hanteert als loketcri-
teria de sneltoetscriteria zoals die zijn op-
gesteld door de gezamenlijke provinciale 
welstandsorganisaties. Deze zijn aangepast 
aan de bestaande criteria uit de bouwver-
ordening. Deze zijn opgenomen in bijlage 3.  
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5.5. Criteria voor reclame 
 
Deze criteria voor reclame zijn bedoeld 
voor alle gebieden in de gemeente. Niette-
min wordt in de criteria voor reclame wel 
een onderscheid gemaakt tussen reclames 
in de bebouwde kom en in het buitenge-
bied. Reclame-uitingen in de bebouwde 
kom worden meer beoordeeld in relatie tot 
de vormgeving van de bebouwing en die in 
het buitengebied meer in relatie tot het 
landschap.  
Reclame in de bebouwde kom komt voor-
namelijk voor in die delen waar winkels 
en/of bedrijven gevestigd zijn. Op bedrijfs- 
en winkelpanden kan reclame een passend 
middel zijn om een bedrijf of winkel herken-
baar te maken, uit te dragen wat voor soort 
bedrijf het is en welke goederen verkocht 
worden. In andere delen van de gemeente 
(woonwijken) is reclame in principe niet 
passend en daarmee ongewenst. Om die 
reden wordt in die delen van de gemeente 
een restrictief beleid gevoerd voor reclame.  
Daarnaast is er nog de mogelijkheid van al-
gemene reclame in de vorm van billboards, 
reclame op bushokjes en aan lantaarnpa-
len. Deze vormen van reclame worden 
meestal door de gemeente geïnitieerd en 
voor zover daar behoefte aan is binnen een 
eigen beleidskader behandeld. In deze wel-
standsnota worden zij verder niet bespro-
ken.  
 
In het buitengebied is de kwaliteit van het 
landschap bepalend voor de mogelijkheid 
om reclame te voeren. In een agrarisch ge-
bied of een natuurgebied is het groene ka-
rakter dusdanig wezenlijk dat dit niet tot 
nauwelijks reclame verdraagt. Daar waar 
grootschalige niet agrarische bedrijven zijn 
gevestigd of op plekken waar door infra-
structuur het landschappelijke karakter is 
"versteend", is wellicht zorgvuldig geplaats-
te reclame acceptabel.  
 
Voor zowel het buitengebied als binnen de 
bebouwde kom geldt dat reclame alleen 
acceptabel is als er een rechtstreeks functi-
oneel verband is met het pand waar de re-

clame op, aan of bij is geplaatst. Anders 
gezegd; reclame mag niet verwijzen maar 
moet visueel verbonden zijn met het pand 
waarin het bedrijf of de winkel, die de re-
clame voert, is gevestigd.  
Bij reclames die op een bouwkundige con-
structie zijn aangebracht is eventueel een 
bouwvergunning vereist. 
 
Reclame in de bebouwde kom 
De reclame moet in evenwicht zijn met de 
architectuur van het pand. De kwaliteit van 
het pand moet zichtbaar blijven. 
 
Reclame in een woonomgeving 

Op woningen mag geen reclame wor-
den gevoerd; 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

daar waar kleinschalige bedrijven zijn 
gevestigd, bijvoorbeeld aan huis ge-
bonden beroepen, is alleen een be-
scheiden reclame acceptabel. Te den-
ken valt aan een groter dan normaal 
uitgevoerd naambord of een klein vrij-
staand bord in de tuin; 
de reclame moet een functionele relatie 
met het betreffende pand hebben. Er 
mag geen verwijzing zijn naar andere 
panden; 
er mag geen lichtreclame geplaatst 
worden. Reclameborden groter dan  
0,5 m2 mogen ook niet worden verlicht; 
een vrijstaande reclame in de tuin mag 
niet groter zijn dan 0,5 m2 en niet hoger 
uitsteken dan 1 meter. 

 
Reclame op winkels en bedrijven 

De vormgeving, materiaaltoepassing, 
kleurstelling, verlichting en bevestiging 
moeten passen bij de bebouwingska-
rakteristieken van de omgeving en het 
pand waarop de reclame wordt beves-
tigd; 

♦ 

♦ 

♦ 

de reclame-uitingen moeten zo vlak 
mogelijk tegen de gevel worden ge-
plaatst; 
de reclame moet een functionele relatie 
met het betreffende pand hebben. Er 
mag geen verwijzing zijn naar andere 
panden; 
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voor (oorspronkelijke) woonwinkelpan-
den geldt dat: 

Reclame in het buitengebied ♦ 

− 

− 

− 

− 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Voor reclame in het buitengebied is een 
provinciale verordening. Deze regelt de toe-
laatbaarheid van de reclame. Reclame in 
het buitengebied is in principe ongewenst 
en alleen toelaatbaar bij niet agrarische be-
drijven (hotels, tuincentra etc.) en in een 
zeer bescheiden vorm bij agrarische bedrij-
ven. 

reclame-uitingen uitsluitend aan de 
voorgevel ter hoogte van de begane 
grond verdieping mogen worden 
aangebracht (dus niet aan de bo-
venverdiepingen). De bovenkant van 
de reclame moet op zijn minst 50 
centimeter onder de onderkant van 
het kozijn op de eerste verdieping 
liggen en minimaal 2.25 m boven 
maaiveld; 

De reclame moet een functionele relatie 
met het betreffende erf hebben. Er mag 
geen verwijzing zijn naar andere erven; 

als aan een gevel een luifel aanwe-
zig is, de reclame tegen of onder de 
luifel is geplaatst,op een wijze waar-
door deze past bij de vormgeving 
van de luifel; 

de reclame moet op de panden of op 
korte afstand van de panden worden 
geplaatst, deze panden moeten zicht-
baar zijn tegelijk met de reclame; 
de vormgeving, materiaaltoepassing, 
kleurstelling, verlichting en bevestiging 
moeten passen bij de karakteristieken 
van de omgeving; 

indien geen luifel aanwezig is, één 
haaks op de gevel aangebracht re-
clamebord is toegestaan met een 
maximale afmeting van 0,5 m2 
(hoogte bij breedte); 

lichtreclame is niet acceptabel, verlichte 
reclameborden ook niet; 

etalageruiten en ramen op de eerste 
verdieping mogen niet met reclames 
worden beplakt. Eventuele raambe-
schilderingen moeten in de verbou-
wingsplannen worden opgenomen. 

de reclame dient te worden uitgevoerd 
in niet lichtgevende kleuren. 

 
 

een reclame mag niet knipperen en in 
de omgeving van woningen mag een 
reclame ook niet bewegen; 
op bedrijventerreinen (gebied 7, 12, 16) 
geldt dat een reclamebord maximaal 1 
meter hoog en 6 meter breed of de helft 
van de breedte van de gevel mag zijn; 
vrijstaande reclameborden zijn alleen 
toegestaan op bedrijventerreinen en 
mogen maximaal 5 meter hoog zijn en 
1 meter breed. 
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Hoofdstuk 6.  Gebiedsgerichte criteria 

 
6.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk bevat het welstandsbeleid en 
de welstandscriteria voor de gehele ge-
meente. De gemeente is daartoe ingedeeld 
in 16 gebieden. In paragraaf 6.2 wordt uit-
gelegd hoe de gebiedsbeschrijvingen zijn 
opgebouwd en wordt de terminologie 
toegelicht die gebruikt wordt om het wel-
standsbeleid te formuleren. In paragraaf 6.3 
worden de gebieden beschreven. 
 
6.2. Leeswijzer gebiedsbeschrijvingen 
 
6.2.1. Gebiedsindeling 
 
Het welstandstoezicht wordt gevoerd op 
grond van gebiedsgerichte criteria. Om de-
ze criteria op te kunnen stellen, moeten 
eerst verschillende gebieden van elkaar 
worden onderscheiden. Dit kan worden ge-
daan door te zoeken naar een bepaalde 
samenhang op grond van stedenbouwkun-
dige, landschappelijke en/of architectoni-
sche kenmerken.  
Deze samenhang kan bestaan uit een vijftal 
aspecten: 
1. de functie; 
2. de ontstaansgeschiedenis; 
3. de ruimtelijke verschijningsvorm; 
4. de relevantie van het onderscheid tus-

sen de gebieden voor welstandstoe-
zicht; 

5. de dynamiek van het bouwen. 
 
De mate waarin één van deze aspecten 
overheerst, wisselt per gebied. 
 
De gemeente is in 16 gebieden ingedeeld 
(zie bijlage 5 met overzichtskaarten). Het 
buitengebied is in twee gebieden verdeeld. 
De kern Dronten in 6 gebieden. De kernen 
Swifterbant en Biddinghuizen ieder in 4 ge-
bieden. Er zijn 16 verschillende beschrijvin-
gen gemaakt maar de criteria van een aan-
tal gebieden zijn gelijk zijn. Dat geldt bij-

voorbeeld voor de criteria van de onder-
scheiden gebieden in Swifterbant en Bid-
dinghuizen. De criteria voor bedrijventerrein 
Swifterbant zijn dezelfde als die van bedrij-
venterrein Biddinghuizen. Uitgangspunt is 
echter dat de gebieden per stuk aan de ba-
lie uitgeven kunnen worden. Het is dan 
vreemd om bijvoorbeeld een ondernemer 
die zijn bedrijf op het bedrijventerrein van 
Swifterbant wil uitbreiden een gebiedsbe-
schrijving mee te geven met teksten en fo-
to’s die op Biddinghuizen slaan. Kijkend 
naar de criteria zijn er dus ± 11 gebieden in 
plaats van de genoemde 16. 
 
6.2.2. Toelichting op de gebiedsbe-

schrijvingen 
 
Per gebied is een aantal bladen gemaakt 
met de beschrijving, waardering, wel-
standsbeleid en de welstandscriteria. Elke 
gebiedsbeschrijving heeft dezelfde opbouw:  
 
Kaart 
Op het eerste blad staat een kaartje waarop 
(de ligging van) het gebied is aangegeven. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Na het kaartje volgt de gebiedsbeschrijving. 
Hier worden de belangrijkste karakteristie-
ken van het gebied en vooral van de be-
bouwing beschreven. De gebiedsbeschrij-
ving is opgebouwd van groot naar klein en 
daarbij opgedeeld in drie kopjes: structuur, 
bebouwing en detaillering. Onder structuur 
wordt de ontstaansgeschiedenis en de 
structuur van het gebied beschreven 
evenals de plaatsing van de bebouwing. 
Onder bebouwing worden specifieke aspec-
ten van de bebouwing zelf beschreven zo-
als (architectonische) stijl, gevelopbouw, 
overheersende hoofd- en kapvorm. Onder 
het kopje detaillering wordt aandacht be-
steed aan de detaillering, materialen en 
kleuren van de bebouwing. De beschrijving 
en waardering zijn niet los van elkaar te 
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Respecteren van de bebouwingkarakteris-
tieken 

zien. Op het moment dat er een keuze 
wordt maakt om iets te beschrijven geeft 
men al een impliciete waardering. In de ge-
biedsbeschrijvingen zitten dan ook elemen-
ten van de waardering geïntegreerd. 

Hiermee wordt bedoeld dat bouwplannen 
de bebouwingskarakteristieken uit het ge-
bied als uitgangspunt moeten hebben maar 
dat hier op onderdelen nieuwe vormen etc. 
aan toegevoegd kunnen worden. Anders 
gezegd een bouwplan mag op onderdelen 
afwijken maar niet conflicteren met de be-
staande bebouwing.  

 
Afwijkende bebouwing 
Bij de beschrijvingen worden ook de afwij-
kende bebouwing benoemd. Het gaat daar-
bij om gebouwen die (in positieve of nega-
tieve zin) afwijken van de algemene ge-
biedsbeschrijving. 

 
Vernieuwen 

 Hiermee wordt bedoeld dat van de bebou-
wingskarakteristieken uit het gebied afwij-
kende bebouwing geen probleem vormt. 
Het gaat dan alleen om nieuwbouw of com-
plete vernieuwbouw en niet om uitbreidin-
gen en gedeeltelijke verbouwingen. 

Welstandsbeleid 
Het welstandbeleid wordt steeds voorafge-
gaan door een verantwoording van het be-
leid. Hierin wordt kort uiteengezet waarom 
in een bepaald gebied gekozen is voor het 
geformuleerde beleid. Hierin ligt ook een 
waardering besloten van de kwaliteiten en 
karakteristieken van het gebied.  

 
Versterken 
Hiermee wordt bedoeld dat een bouwplan 
zodanig ontworpen moet zijn dat het even-
tuele afwijkingen op onderdelen van de be-
staande bebouwing teniet doet. Het totale 
plan moet na realisering van het bouwplan 
beter voldoen aan de bebouwingskarakte-
ristieken van het gebied.  

Het welstandsbeleid wordt steeds opge-
bouwd uit: 

één of meer punten die de algemene 
lijn vormen; 

♦ 

♦ één of meer punten die elementen be-
noemen die specifiek zijn voor het ge-
bied.   

Herstellen.   
Bij de formulering van het beleid worden 
een aantal termen gebruikt die om een na-
dere toelichting vragen. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen behouden, respec-
teren, vernieuwen, versterken en herstellen: 

Hiermee wordt bedoeld dat oorspronkelijke 
karakteristieken weer teruggebracht moe-
ten worden. Dit gaat niet alleen om ver-
bouwingen en uitbreidingen aan bestaande 
gebouwen maar ook om nieuwbouw.  

 Bij alle categorieën zijn regelmatig uitzon-
deringen of nadere voorwaarden benoemd.  Behouden van de bebouwingskarakteristie-

ken.   
Met behouden wordt bedoeld dat bouw-
plannen dezelfde bebouwingkarakteristie-
ken dienen te hebben als de bestaande ge-
bouwen. Tenzij deze gebouwen van de ka-
rakteristieken van het gebied (negatief) af-
wijken en dit in de beschrijving is aangege-
ven. Van de gebiedsbeschrijving afwijkende 
vormgeving voldoet dan dus niet aan rede-
lijke eisen van welstand. Dat geldt dus voor 
nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen en 
verbouwingen aan bestaande gebouwen. 
Tenzij dit expliciet anders is geformuleerd.  

Welstandscriteria 
Het welstandsbeleid is uitgewerkt in de ge-
biedsgerichte welstandscriteria. Daar waar 
nodig worden verwijzingen gegeven naar 
de geldende andere criteria, zoals criteria 
voor reclame en de loketcriteria.  
 
6.3. De gebieden; inhoudsopgave 
 
De gebiedsbeschrijvingen, welke de kern 
van de welstandsnota vormen, volgen hier-
na. 
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Gebied 1. Buitengebied polderzone en Ketelmeer en IJsselmeer 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
Vanaf de eerste planvorming tot en met de hui-
dige verschijningsvorm is de Oostelijke Flevo-
polder diverse malen op papier gewijzigd, 
waarbij geput werd uit ervaringen in de Noord-
Oostpolder. Het oorspronkelijke aantal woon-
kernen werd van tien naar drie teruggebracht 
en de kanalen en wegen kregen meer knikken. 
Bij de het ontwerp van de infrastructuur, maar 
ook bij de groenaanleg, speelde C. van Eeste-
ren een belangrijke rol. 

 

 

landschap steeds wisselende perspectieven, op 
het open landschap - met daarin de boerderijen - 
en op het groen rond de dorpskernen en aan de 
randzone. Er zijn kleine hoogteverschillen in het 
landschap. 
De structuur is uit te drukken in punten, lijnen 
en vlakken: boerderijen, (water)wegen en ka-
vels. 
 

 

 

boerderijen, direct aan de weg gelegen, soms 
geclusterd (maximaal vier) tegenover elkaar. 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Buitengebied polderzone, raadsbesluit 27 mei 2004               1.2 

Juist door de knikken in de wegen biedt het 

De meest voorkomende bebouwing betreft 



De rechte tochten wateren uit op de geknikte 
vaarten, uiteindelijk uitkomend op de randme-
ren. 

 

 

keerswegen, met dubbele boombeplanting, se-
cundaire wegen met enkele rijen en de onbe-
plante tertiaire routes. De weg naar Dronten 
loopt uit in een groene wig (De Zeelt). De Wi-
sentweg heeft als kennis-as een aparte status. 
De vlakken bestaan uit de gestandaardiseerde 
polderverkavelingen, de bouwstenen van de 
structuur, met daarin de kleinere plukjes boom-
beplanting van de houtsingels om de boerener-
ven. De onregelmatigheden in het verkave-
lingspatroon komen voort uit de knikken van de 
wegen en kanalen. Een kleinere perceelsmaat 
is gehanteerd voor de boomkwekerijen. Behal-
ve het groen van de kwekerijen, de weg- en 
singelbeplanting - en uiteraard de groene rand-
zone - wordt de groenstructuur en daarmee de 
zichtlijnen bepaald door de dorpsbossen aan de 
westelijke zijde van de kernen. Met uitzondering 
van het Wisentbos vallen deze niet binnen de 
Polderzone. Verder zijn er incidentele boom-
aanplanten rond de proefboerderijen, de Wild-
wallen en het Ketelbos (Randzone).   
 

 

 

Een agrarisch complex bestaat uit een bedrijfs-
woning met één, maar meestal twee bedrijfsge-
bouwen, omgeven door een houtsingel. De be-
drijfswoningen zijn standaardtypes in enkele va-
rianten op een rechthoekige plattegrond, één 
bouwlaag onder een zadeldak (zie ook Stuvel 
1967).  
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Uitwatering op Ketelmeer via gemaal Colijn.  

De wegen zijn onder te verdelen in hoofdver-

Bebouwing 



De varianten komen deels voort uit verschillend 
beheer: landbouwkundig opzichters respectie-
velijk erfpachters. Ook de schuren zijn stan-
daardtypes met gelijmd houten spanten, op een 
rechthoekige plattegrond onder een flauw hel-
lend zadeldak, met variaties. 

 

 

gemengde bedrijf met een dwars geplaatste 
stal. De prototypes van zowel de woningen als 
de schuren waren al eerder ontwikkeld, in de 
Noord-Oostpolder. De tweede schuur vertoont 
dezelfde hoofdvorm maar is in ander materiaal 
opgetrokken. 
 

 

 

bedrijf komt het voor dat nieuwe, grote schuren 
buiten de singels worden opgetrokken. Het be-
leid is gericht op nieuwe aanplant van de sin-
gels. 

 

 

opzichte van de sobere en herkenbare stan-
daardtypes. Maar hebben ook een eenvoudige 
hoofdvorm en sobere detaillering. 

 

standaardtypes. 
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Een bijzondere variant is de boerderij voor het 

Bij schaalvergroting of ook nieuwbouw van het 

Ook nieuwe bedrijfswoningen zijn afwijkend ten 

De nieuwe bedrijfswoning wijkt in veel opzichten af van de 



Een relatief recent verschijnsel buiten de sin-
gelbeplanting is de windmolen. Solitaire plaat-
sing is niet meer toegestaan, wel in lijnopstel-
lingen.  
 

 

 
  

maar refereert in hoofdvorm aan de bestaande bebouwing. 

 

laags onder een plat dak. 
 

 

 

De bedrijfswoningen zijn overwegend opgemet-
seld in een lichte baksteen, de eindgevel in 
voorkomende gevallen met houten beschot en 
de kap gedekt met rode en later ook wel ge-
smoorde pannen. De vensteropeningen zijn per 
type anders ingedeeld, maar een opvallend 
element wordt gevormd door het kleine venster  
in de top van de puntgevel. De kleurstelling is 
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De nieuwe bedrijfswoning is groter dan de standaardtypes, 

Enkele woonhuizen (bedrijfswoningen) zijn één-

Detaillering 



overwegend wit voor de kozijnen en groen voor 
het overige houtenwerk. De gestandaardiseer-
de schuren zijn opgetrokken in ongeschilderd 
schokbetonnen geprefabriceerde panelen, de 
cassetten of panelen naar buiten gekeerd, de 
top met donker plaatmateriaal ingevuld. De da-
ken zijn met rode pannen gedekt. Een opval-
lend detail is het venster in de geveltop dat bij 
sommige schuurtypes voorkomt, vergelijkbaar 
met de bedrijfswoningen. De tweede schuur is 
geheel in damwandprofiel en golfplaat opge-
trokken. Ook de meer recente schuren worden 
in dat materiaal gebouwd, waarbij de onderbe-
plating tot 3,5 meter vanaf maaiveld in een lich-
te kleurstelling is, in aansluiting op de oorspron-
kelijke schuren van de Rijksdienst. 
 

 

 

De proefboerderij Ir. A.P. Minderhoudhoeve ver-
toont een regelmatige weilandstructuur en af-
wijkende bebouwing. 
  
De woningen bij de groenmestdrogerij aan de 
Dronterweg 33 t/m 39.  
 
Het trafostation in de Zeelt. In Dronten zijn der-
gelijke voorzieningen vaak in het groen gesitu-
eerd. 
 
De hoge schoorstenen van de voormalige 
groenvoerdrogerij aan de Dronterweg zijn van 
ver af zichtbaar. 
 

 

 

 

Dynamiek 
   
Onder druk van veranderingen in de agrarische 
bedrijfsvoering (zoals modernisering, nieuwe 
teelten, etc) zijn nieuwe bijgebouwen nodig, 
waarvoor binnen de bestaande singelbeplanting 
niet altijd goed ruimte is te vinden. Het beleid is 
er op gericht bij uitbreiding de omtrek van de 
singelbeplanting te vergroten. 
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Afwijkende bebouwing 



Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
Het kunstmatig ingerichte landschap, met daar-
bij de open zichtlijnen en de wegenbeplanting 
vormt een waardevol gebied. Voor (nieuw)bouw 
in het buitengebied zal speciale aandacht zijn 
zodanig dat het specifieke polderkarakter ge-
handhaafd blijft, maar nieuwe ontwikkelingen 
niet in de weg staan. 
 

 Beleid 
1. Bij verbouwingen en uitbreidingen aan de 

oorspronkelijke boerderijen en de bijgebou-
wen dienen de bebouwingskarakteristieken, 
zoals die in de gebiedsbeschrijving zijn be-
schreven te worden behouden en waar mo-
gelijk versterkt. 

2. Nieuwbouw van de bedrijfswoning richt zich 
op de bebouwingskarakteristiek, zoals die in 
de gebiedsbeschrijving is beschreven.  

3. Inspirerende moderne, interpretaties van de 
karakteristieke bebouwing zijn gewenst. 

 
 

Welstandscriteria (incl. Ketelmeer en IJsselmeer) 
   
Bouwplannen worden conform het welstands-
beleid getoetst aan de volgende criteria: 
 
Situering 
1. Nieuwe bouwwerken bouwen voort op de 

bestaande structuur van het erf. 
2. Gebouwen dienen dan wel haaks op dan 

wel parallel aan de woning te staan en bin-
nen de singelbeplanting, waarbij de woning 
niet aan het zicht wordt onttrokken.  

3. Binnen het erf is, gezien vanaf de weg, de 
woning beeldbepalend ten opzichte van de 
omringende bijgebouwen. 

4. Silo’s en andere in vorm afwijkende bouw-
werken nemen gezien vanaf de weg geen 
prominente plaats in. 

 
Vormgeving 
1. Nieuwbouw volgt de karakteristieke hoofd-

vorm van de in de gebiedsbeschrijving ge-
noemde gebouwen. De dakhelling is daarbij 
in principe hetzelfde als van de bestaande 
bebouwing (met uitzondering van de cul-
tuurschuren). 

2. De plattegrond van nieuwe gebouwen en 
(bedrijfs)woningen is overwegend rechthoe-
kig. 
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3. Agrarische bedrijfsgebouwen hebben een 
heldere hoofdvorm en zijn qua vorm geïn-
spireerd op de oorspronkelijke bedrijfsge-
bouwen. 

4. Het woonhuis moet qua uiterlijk aansluiten 
op de sobere architectuur van de polder en 
heeft een duidelijk afleesbare vorm. 

5. Stilistisch sluit de agrarische architectuur 
van het woonhuis aan bij de stijl van de oor-
spronkelijke bebouwing.  

6. Andere bebouwing uit de periode van de 
eerste aanleg, industrieel en cultureel erf-
goed, behoudt bij verbouwing de oorspron-
kelijke karakteristieken. 

7. Aanbouwen van het woonhuis volgen de 
bestaande dakhelling of zijn plat. 

8. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

9. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering, kleur en materialen van 

nieuwe gebouwen zijn afgestemd op de om-
ringende sobere bebouwing. 

2. De onderbeplating van de nieuwe hoge bij-
schuren is tot 3,5 meter vanaf maaiveldni-
veau in een lichte kleur geschilderd die ver-
wantschap heeft met de oorspronkelijke 
rijksdienst schuren. 

3. De karakteristieke detaillering van de eerste 
boerenwoningen wordt zoveel mogelijk ge-
handhaafd. 

4. De dakbedekking van de bijgebouwen sluit 
in kleur aan bij die van het woonhuis of is 
antraciet (met uitzondering van koelhuizen). 

 

 5. Het witte boeideel is in dezelfde breedte-
maat als dat van het hoofdgebouw.  

6. Bij aangebouwde schuren wordt een terug-
liggend, donker tussenlid toegepast. 

7. De kleuren van overige bouwwerken, zoals 
silo’s, zijn gedekt en sluiten aan bij de kleu-
ren van de bijgebouwen. 

8. De dakbedekking moet aansluiten op het re-
liëf in dakpannen en golfplaten. 

9. Het gebruik van glimmende materialen is 
niet toegestaan. 

 
Aanvullende criteria 
Specifiek voor volledige nieuwbouw in buiten-
gebied Polderzone gelden de criteria voor archi-
tectonische kwaliteit, zoals opgesteld in para-
graaf 5.2. 
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  

 
 



Gebied 2. Buitengebied randzone en randmeren 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
De Randzone is de voornamelijk bosachtige 
strook langs het Vossemeer, Drontermeer en 
Veluwemeer van wisselende breedte en op 
twee plaatsen onderbroken. De eerste onder-
breking is tegenover Elburg en vormt de schei-
ding tussen het extensieve recreatiegroen 
(wandelen, fietsen, kamperen) en het intensieve 
recreatiegroen (Six Flags, evenementen, bun-
galowpark). De groenstructuur is in dit deel 
meer afwisselend: dichte bebossing en open 
weilanden. De tweede onderbreking is minder 
abrupt, met een golfbaan, terrein voor kleiduif-
schieten, een fruitkwekerij en dras- en rietlan-
den. De overgang naar het derde en veel klei-
nere groengebied (kamperen) is moerassig. 

 

 

dat deels in de gemeente Zeewolde is gelegen. 
De verkaveling van de Randzone is deels in 
dezelfde breedtematen als in de polderzone, 
deels aanzienlijk smaller, maar wel in parallelle 
stroken. Een kleiner deel is ingericht volgens 
een eigen padenstructuur (Six Flags, Harder-
bos). De bebossing is gemengd naald- en loof-
hout. De randzone is in het noorden (Rogge-
botzand) het breedst tegelijkertijd met de minste 
(recreatieve) functies: slechts één camping en 
het AZC zijn hier gesitueerd. Een toeristische 
route voor autoverkeer voert langs de rand van 
het bos op de overgang van het polderland-
schap. Ook het Revebos ten zuiden hiervan is 
tamelijk verlaten, maar in het aansluitende de 
Abbert zijn vier campings opgenomen. 
 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Buitengebied randzone en randmeren, raadsbesluit 27 mei 2004       2.2 

Dit bos maakt onderdeel uit van het Harderbos, 



De route langs de rand (Stobbenweg) is afwis-
selend open en bosachtig. De Randzone rond 
het Spijk en Spijk-Bremerberg is ook nog bos-
achtig, maar een aanzienlijk deel is ingericht en 
bebouwd ten behoeve van de recreatie. Het 
Harderbos ten slotte is weer geheel bosachtig, 
zoals de foto laat zien. 
 

 

 

per bosgebied apart uitgewerkt. Aan de noorde-
lijke bossen is de grens met water hard: de dijk 
die als structuurelement langs de gehele zone 
loopt. Het meer recreatieve bos De Abbert 
grenst aan een strand. Ook het Spijk en Spijk-
Bremerberg grenzen aan (zand)stranden, ge-
heel in de lijn van het intensief recreatieve ge-
bruik, met drie jachthavens. Een jachthaven en 
zandstranden, alsmede een waterskicentrum 
zijn gerealiseerd op de grens met het Harder-
bos.  
 

 

 

de aquacampings op de eilandjes in het Velu-
wemeer. 
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De relatie met het water is een apart gegeven, 

Een incidenteel gegeven wordt gevormd door 



Een zelfstandige structuur is Ketelhaven, daar-
bij inbegrepen het gemaal Colijn, de oudste 
eenvoudige rijtjeswoningen, de havenloodsen 
en het slibdepot in het Ketelmeer.  
 

 

 

is het bungalowpark, ten zuiden van Ketelha-
ven, welke onderdijks is gelegen.  
 

 

 

De bebouwing is uit de aard der zaak zeer di-
vers van karakter. Van de kleinschalige bunga-
lows tot de grotere bouwwerken van het AZC 
en de diverse recreatieve voorzieningen. 
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Ketelhaven. 

Afwijkend ten opzichte van het polderlandschap 

Bungalowpark in het groen. 

Bebouwing 

Kleinschalige bebouwing de nabijheid van de jachthaven. 



Over het algemeen sobere architectuur, maar 
vanwege de situering in het groen is dat pas bij 
benadering waarneembaar.  
 

 

recreatie. 

 

vanaf de weg zichtbaar. 
 
De semi-permanent bewoonde huizen van het 
bungalowpark zijn sterk verschillend van karak-
ter en daarmee in afwijking van de gestandaar-
diseerde bebouwing binnen het polderland-
schap.  

 

 

baar met de woningen bij Roggebotsluis, zijn 
eenlaags onder een zadeldak. 
 
Detaillering 
De detaillering is evenals de bebouwing divers 
en individueel bepaald. De rijtjeswoningen in 
Ketelhaven zijn in lichte baksteen met rode 
pannen.  
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Grootschalige, functionele bebouwing ten behoeve van 

Het AZC is gedeeltelijk tweelaags en wel goed 

AZC. 

De oudste woningen in Ketelhaven, vergelijk-

Rijtjeswoningen Ketelhaven. 



De semi-permanent bewoonde huizen zijn di-
vers in kleur en materiaal. 

 

 

Het pompstation aan de Bremerdijk is geheel 
vrijgelegen, in het zicht en onder architectuur 
gebouwd.  
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Afwijkende bebouwing  

Gemaal Colijn met de sluis. 



De woningen op de dijken. 

De betonnen loods in Ketelhaven is een stan-
daardtype van schokbetonnen prefab-elemen-
ten. 
 

 

 

 
 

 
 

Dynamiek 
  
Het terrein van het slibdepot bij Ketelhaven kan 
op den duur als recreatiegebied in gebruik ge-
nomen worden. Langs het Ketelmeer vindt mo-
menteel een herstructurering van de bestaande 
dijk plaats. Voor de toekomstige Buitenplaats 
Veluwemeer 250 recreatiewoningen, waarvan 
20 % permanent bewoond. Hiervoor is een 
Beeldkwaliteitplan opgesteld. Een kleiner 
nieuwbouwplan betreft Landgoed Roggebot-
staete, met drie grotere huizen. In de nabijheid 
van de buitenplaats zijn er buitendijks ontwikke-
lingsmogelijkheden. 
 

  

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Buitengebied randzone en randmeren, raadsbesluit 27 mei 2004       2.7 

Gemaal Lovink. 

 



Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De randzone is in gebruik sterk divers, maar het 
groen en de relatie met het water vormen 
bindende en waardevolle elementen. Binnen de 
randzone worden de rijtjeswoningen van Ketel-
haven en het recreatiepark Six Flags afzonder-
lijk in beschouwing genomen.  
 

 Beleid 
1. Voor Six Flags gelden geen welstandseisen 

voor bebouwing niet zichtbaar vanaf de 
openbare weg.  

2. Voor de overige delen van de Randzone, 
zichtbaar vanaf de openbare weg of vanaf 
het water, worden hoge welstandseisen ge-
steld aan de kwaliteit van nieuwbouw.  

3. Bij bebouwing wordt het groene karakter 
van de randzone behouden  

 

Welstandscriteria incl. randmeren 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. Nieuwbouw respecteert het omringende 

landschap: open, bosachtig of aan het water 
gelegen. 

 
Vormgeving 
1. Nieuwe (recreatie)woningen vertonen per 

plangebied een herkenbare eenheid. Het 
beeld is niet ‘versnipperd’. 

2. De architectuur van nieuwbouwinitiatieven 
sluit aan op het sobere karakter van de ar-
chitectuur in de polder. 

3. Toevoegingen en verbouwingen moeten 
aansluiten bij het bestaande stedenbouw-
kundige/landschappelijke en architectoni-
sche concept. 

4. Binnen Six Flags is de bebouwing op de 
grens met de Spijkweg zorgvuldig van 
vormgeving.  

5. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  

6. Binnen de rijtjeswoningen van Ketelhaven 
worden dakkapellen en andere wijzigingen 
per architectonische eenheid op identieke 
wijze uitgevoerd, in samenhang met de 
hoofdvorm en binnen het ritme van de een-
heid. 
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7. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering is zorgvuldig en sluit bij ver-

bouw aan op de hoofdvorm. 
2. Het materiaal van de aan de openbare weg 

gesitueerde bebouwing van Six Flags is van 
hoogwaardige kwaliteit. 

3. De detaillering van de afwijkende bebou-
wing sluit aan op de oorspronkelijke detaille-
ring. 

 
Aanvullende criteria 
Binnen de gehele Randzone, met uitzondering 
van de bungalowparken, gelden aanvullend de 
criteria voor architectonische kwaliteit zoals ge-
noemd in paragraaf 5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
Voor dit gebied gelden de beeldkwaliteitplannen 
Veluwemeer en Roggebotstaete. 
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Gebied 3. Dronten centrum 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
Het centrum, met daarin de belangrijkste voor-
zieningen opgenomen, ligt centraal in de ge-
meente, maar is niet het middelpunt van de 
woonwijken. Het is het knooppunt tussen de 
woonwijken, het bedrijventerrein, de havenkom 
en een groenstrook. Door de uitbreidingen van 
Dronten aan de overzijde van de Lage Vaart 
komt het centrum uiteindelijk wel in het midden 
van de bebouwing te liggen. Tussen het cen-
trum en het bedrijventerrein is een groengebied 
van ongeveer dezelfde afmetingen als het be-
bouwde vierkant. Het centrum bevindt zich op 
de haakse kruising van de vier wegen die uit de 
even zovele windstreken van buiten naar bin-
nen voeren. Aan drie van deze wegen zijn, net 
buiten het eigenlijke centrum, kerken gebouwd, 
waarvan de torens de route naar de kern mar-
keren. De oorspronkelijke Rooms Katholieke 
kerk aan Het Ruim is inmiddels gesloopt, maar 
de toren is behouden. De verkaveling is in 
rechthoekige stroken, in aansluiting op de om-
ringende woonwijken waar gebogen lijnen 
evenmin voorkomen. De belangrijkste bouw-
werken zijn (half) vrijstaand. 
Een grootschalige herstructurering van het ge-
bied zal in de nabije toekomst verandering ge-
ven. 
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Alleen de toren is behouden. 



Vrijwel alle belangrijke openbare, dienstverle-
nende en zakelijke functies zijn in het centrum 
gesitueerd, met uitzondering van sport en on-
derwijs. Alleen aan de rand van het gebied is 
een sporthal gesitueerd. Binnen de kern is het 
plein (De Rede) met daaraan de belangrijkste 
bestuurlijke en culturele functies de belangrijk-
ste ruimte, gedomineerd door de vierde beeld-
bepalende toren van Dronten, die van het ge-
meentehuis, niet dorps maar kleinstedelijk. De 
overige functies, winkelen en (openbare en par-
ticuliere) dienstverlening (garage) alsmede wo-
ningen zijn gegroepeerd aan de straten rond 
het plein. De overgang van De Rede naar het 
winkelcentrum is overdekt, waarna de winkel-
straat met gemengd wonen-winkelen zich naar 
buiten toe opent. De randen van de kern zijn 
tamelijk gesloten, waardoor het centrum als ge-
heel naar binnen is gericht. Het centrum zelf is 
autoluw.  
 

 

 

dek zijn grootschalig van karakter. Het principe 
van de haakse rooilijn is hierbij niet gehand-
haafd. 
 
Aan de achterzijde is de ruimte ongedefinieerd 
mede door de matige kwaliteit van de architec-
tuur. 
 

 

 

Omdat in een relatief kleine ruimte de meeste 
bestuurlijke, culturele, zorg- en zakelijke dien-
sten en voorzieningen zijn samengebald is de 
bebouwing uit de aard der zaak divers. De be-
bouwing met gemengde functie, wonen-werken, 
of alleen wonen is overwegend drie- en vier-
laags onder zadeldaken in langsrichting. Het 
vrijstaande gemeentehuis en de nieuwe Meer-
paal torenen hoog uit boven deze omringende 
bebouwing. De overige functies variëren in 
bouwhoogte van één tot drie bouwlagen, waar-
bij het in de stedenbouwkundige opzet van  
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De uitbreidingen van de kern rond Het Tussen-

Parkeren in no-man’s-land. 

Bebouwing 

Herstructurering van de oude kern. 



Dronten bijna als vanzelf spreekt dat de vrijge-
legen bebouwing in het groengebied (voorzie-
ningen) éénlaags is. 
 
De hoofdmassa van de bebouwing is - net als 
de plattegrond gebaseerd op rechthoekige vor-
men – blokvormig, overwegend met een kap 
(met uitzondering van de representatieve 
bouwwerken). Aan Het Ruim en Het Tussendek 
is een recente nieuwbouwinvulling verrezen, 
waarbij de kenmerkende blokvormen niet zijn 
nagevolgd.  
 

 

 

voorzover het gebouwen met bijzondere func-
ties betreft, maar in het winkelgebied is met 
name in de plintzone in de loop der jaren veel 
verbouwd en aangebouwd op een wijze waarbij 
de relatie tussen onder- en bovengevel is ver-
dwenen. 

 

 

het centrum. Toch presenteren de bedrijven 
zich hier niet, oftewel alleen hun achterzijden. 
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Bebouwing aan De Rede. 

De architectuur is over het algemeen verzorgd 

Het Diep maakt onderdeel uit van het hart van 



Kunst in de openbare ruimte is opvallend aan-
wezig, ook in de winkelstraat. 
 

 

 

Net als de bebouwing is de detaillering divers, 
maar baksteen als gevelmateriaal voert de bo-
ventoon: geel in de woonwinkelhuizen en rood-
bruin in het gemeentehuis. De gemetselde ge-
veldelen worden afgewisseld met tamelijk grote 
glasoppervlakten en in veel gevallen ook van 
gevelpanelen. De kleuren van de gevelpanelen 
in de woonwinkelpanden zijn helder en divers. 
De dekking van de kappen bestaat uit ge-
smoorde pannen. 
 

 

metaal, glas, baksteen en keramisch materiaal. 

 

Het Gemeentehuis als beeldbepalend bouw-
werk. 
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Detaillering 

Het gemeentehuis toont een keur aan materialen: hout, 

Afwijkende bebouwing 



De Rabobank aan De Rede, met het achterlig-
gend notariskantoor. 
 
De nieuwe meerpaal. 

 

 
 

Dynamiek 
   
Binnen de kern van Dronten is de bebouwing 
van de vernieuwde Meerpaal in volle gang. Ook 
andere nieuwe invullingen en grootschalige in-
grepen staan op stapel. Het aanzien van de 
kern zal hierdoor ingrijpend worden gewijzigd. 
De aanleg van de Hanzelijn met daarbij de 
bouw van een station aan De Noord heeft aan-
zienlijke consequenties voor de structuur van 
de stad en de bebouwing van het bedrijventer-
rein aan de Handelsweg. 
 

  

   

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
Het centrum van Dronten is karakteristiek voor 
de wijze waarop de woonkernen van Oostelijke 
Flevopolder zijn ingericht, de bouwwerken voor 
het bestuur, cultuur, religie en gemeenschap in 
de directe nabijheid van het winkelcentrum. 
Daarnaast is het centrum van Dronten op cultu-
reel gebied van betekenis binnen de hele ge-
meente. Deze regionale functie wordt weer-
spiegeld in het grootschaliger, representatieve 
karakter van de bebouwing. De groene, dun 
bebouwde open ruimte tussen de kern en het 
havengebied is binnen de structuur een opval-
lend element. 
 

 Beleid 
1. De architectonische kwaliteit van de voor-

zieningen in de kern verdient de bijzondere 
aandacht. 

2. De oorspronkelijke bebouwingskarakteris-
tieken zoals beschreven in de gebiedsbe-
schrijving en voor zover nog aanwezig die-
nen te worden gerespecteerd.  

3. Bij nieuwe ontwikkelingen is vernieuwing 
van de vormgeving mogelijk. 
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Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. De plattegronden in de oorspronkelijke be-

bouwingskern zijn helder en in principe ge-
baseerd op hoekige grondvormen. 

2. Vrijstaande bouwwerken worden alzijdig 
ontworpen.  

 
Vormgeving 
1. De gevel van de begane grond is open en 

representatief en vertoont een duidelijke 
samenhang met de architectonische gele-
ding van de verdiepingen.  

2. Gevels en dakcontouren zijn helder van op-
bouw en overwegend gebaseerd op recht-
hoekige vormen. 

3. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd.  

4. Achterkanten zichtbaar vanaf de openbare 
weg vertonen een heldere opbouw en zijn 
ontworpen in samenhang met het bouwwerk 
als geheel.  

5. Aan-, op- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden per bouwkundige eenheid op iden-
tieke wijze en in samenhang met de hoofd-
vorm uitgevoerd.  

6. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering is zorgvuldig en in schaal en 

proporties passend bij de architectuur. 
2. Het overheersende gevelmateriaal is hoog-

waardig van (visueel duurzame) kwaliteit. 
 

 3. Bij vernieuwing van het gemeentehuis wor-
den de oorspronkelijke details en materialen 
gehandhaafd.  

4. Bij vernieuwing van overige bouwwerken 
moet worden aangesloten bij de kwaliteits-
slag die is gemaakt bij de meest recente 
verbouw van de Meerpaal. 

 
Aanvullende criteria 
Voor alle bouwwerken binnen de kern gelden 
de criteria voor architectonische kwaliteit, zoals 
opgesteld in paragraaf 5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4. 
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
Voor dit gebied geldt ook het beeldkwaliteitplan 
Ontwikkelingsplan Dronten Centrum. 
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Gebied 4. Dronten eerste schil 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
De eerste woonwijken van Dronten zijn tegelij-
kertijd met het centrum ontwikkeld en groten-
deels volgens plan uitgevoerd. Binnen deze 
planning zijn het westelijke (Bungalowpark cen-
trum) en het noordelijke gebied (De Oeverloper 
en De Morinel) als laatste ontwikkeld. Een aan-
tal kleinere zelfstandige, samenhangende struc-
turen is te onderscheiden. Ten eerste de bouw-
blokken die in een L-vorm om het centrum ge-
groepeerd zijn. Varianten op het open bouw-
blok, opgebouwd uit rijtjeswoningen, met daar-
tussen groen en open ruimtes. De bouwblokken 
vertonen haakse vormen, met rechte rooilijnen. 
De open bouwblokken rond de Karveelstraat 
vertonen echter al voorzichtige verspringingen 
in de rooilijn. Deze eerste voorzichtige pogingen 
zijn nader uitgewerkt in de tweede structuur, die 
van de zuidelijke blokken van het Kompas. Hier 
vertoont de straatwand, opgebouwd uit rijtjes-
woningen, een getrapt perspectief. De Morinel 
en De Oeverloper (de derde structuur) zijn 
woonerven uit de tweede helft van de jaren zes-
tig, ook hier opgebouwd uit rijtjeswoningen. Al-
leen het ruim opgezette bungalowpark (de vier-
de structuur) vertoont een afwijkend type verka-
veling, bepaald door de individuele woning. De 
diverse stedenbouwkundige structuren zijn be-
reikbaar door de vier ontsluitingsroutes van het 
centrum, vernoemd naar de vier windrichtingen. 
Met uitzondering van De Oeverloper en De Mo-
rinel, afgescheiden door een waterloop, zijn de 
buurten onderling verbonden, maar is geen 
sprake van een doorgaande rondweg. Een ge-
meenschappelijk kenmerk is het lineaire stra-
tenpatroon met haakse kruisingen, dat alleen in 
het Kompas voorzichtig doorbroken wordt.  
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Binnen de woonwijken neemt de groenstructuur 
een belangrijke plaats in. De woonwijken liggen 
dicht tegen het centrum aan, waardoor logi-
scherwijs het park, het Van Veldhuizenbos aan 
de rand is gesitueerd. In de kleinere groenge-
bieden zijn de voorzieningen, scholen, een kin-
derdagverblijf en de kerken gesitueerd. De in-
richting van de openbare ruimte is verzorgd. 
 

 

 

kern en de havenkom en staat in verbinding 
met het Van Veldhuizenbos. Daarmee is deze 
strook een belangrijk onderdeel van de 
groenstructuur in Dronten. In de strook zijn een 
camping, een sportpark en educatieve en re-
creatieve voorzieningen opgenomen. Naar het 
centrum toe neemt de bebouwingsconcentratie 
toe, maar het algemene beeld blijft groen. De 
strook is nadrukkelijk gebruiksgroen en geen 
wandelpark. De paden- en wegenstructuur is 
naar binnen gericht ter ontsluiting van de hier 
aanwezige functies. Door de ontsluiting van De 
Munten via een voetgangers- en fietsersbrug is 
de kop van de groenstrook meer in de door-
gaande route opgenomen.  
 

 

 

(Open Hof) en De Oost (De Ark) zijn 
beeldbepalend binnen de wijk en binnen 
Dronten als geheel, bovendien als markering 
van het centrum in het bijzonder.  
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Gebouw "De Schoof". 

De groenstrook zet zich door tot aan de dorps-

Recreatieve voorzieningen aan de Educalaan. 

De twee kerktorens aan respectievelijk De West 

Open Hof. 



  

 

wel vrij gelegen: De Boeg, De Ketting en De 
Nederlandse Gereformeerde Ichtus kerk. 

 

 

Binnen de te onderscheiden structuren is spra-
ke van eenvormige bebouwing, waaronder een 
aantal woningtypes dat specifiek voor Oostelijk 
Flevoland is ontwikkeld. De bungalowbebou-
wing is meer individueel bepaald. De rijtjeswo-
ningen zijn tweelaags onder een zadeldak in 
langsrichting, de indeling van de plattegrond in 
het individuele woonhuis is aan de vlakke bui-
tengevel afleesbaar.  
 

 

Den Haag. Karakteristiek zijn de golvende kappen. 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Dronten eerste schil, raadsbesluit 27 mei 2004                     4.4 

De Ark. 

Andere kerken hebben geen toren, maar zijn 

Ichtus kerk. 

Bebouwing 

Arbeiderswoning van het type A, architect De Vries uit 



Voor alle rijtjeswoningen geldt dat de eenvor-
migheid van de woningen, de kap in langsrich-
ting met daarop reeksen kloeke schoorstenen, 
het ritme van de straatwand bepalen. 

 

 

diverse varianten. 

 

gekenmerkt door rechthoekige en aaneenge-
schoven plattegronden, maar zijn verder niet 
bijzonder.  
De scholen zijn gebouwd op samengestelde 
rechthoekige plattegronden, één- tot tweelaags 
en onder een plat dak en alzijdig ontworpen. De 
gevels met de lokalen bieden een transparante 
aanblik. 
 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Dronten eerste schil, raadsbesluit 27 mei 2004                     4.5 

Van het type met plaatmateriaal in de borstwering bestaan 

De bungalows en vrijstaande huizen worden 



  

 

en voor zover van toepassing alzijdig ontwor-
pen. Over het algemeen zijn het eenduidige 
structuren, met name in de groenstrook zonder 
karakteristieke kenmerken, kubische vormen en 
platte daken. 
 

  

De woningen zijn opgetrokken in gele en rode 
baksteen, waarbij in sommige eenheden delen 
met plaatmateriaal, borstweringen en eindge-
vels zijn ingevuld. Zowel rode als zwarte pan-
nen komen voor. De vensters, ook de grotere, 
zijn ongedeeld. De kleuren zijn wit en gedekt 
groen, bruin en andere donkere kleuren.  
 

 

 

mig, maar verschillen beginnen zich af te teke-
nen. De scholen zijn opgetrokken in baksteen 
met gevelpanelen. 
 
In de groenstrook komt (gele) baksteen voor, 
maar ook het eenvoudiger plaatmateriaal. 
Plaatmateriaal komt alleen in heel kleine opper-
vlakten op de begane grond voor. 
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De bebouwing is in de groenstrook vrijstaand 

Detaillering 

Vooralsnog zijn de woningen redelijk eenvor-



Afwijkende bebouwing 
Aula begraafplaats. 
 

 

 

van het kerkgebouw en de toren als blikvanger. 
 

 

 

ingetogen oosterse (Turkse) invloeden. 
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Aula 

De Ark: complex met hoge gesloten wanden 

De Moskee: hoog en compact bouwwerk met 



Appartementencomplex De Werf met een hoge 
glazen serre tussen de twee bouwdelen. 

 

 
   

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De eerste bebouwingsschil is samen met de 
kern ontworpen door ir. J. van Tol en vertoont 
nog in zeer grote trekken de oorspronkelijke 
structuur met daarbinnen de bebouwing, gefa-
seerd tot stand gekomen, uit de periode van de 
eerste aanleg. Bijzonder zijn de woningen die 
als type voor Oostelijk Flevoland ontworpen 
zijn. De oorspronkelijke relatie van de bebou-
wing met de dorpskern, het omringende groen 
en de interne groenstructuur is nog duidelijk 
waarneembaar, hoewel delen van het omrin-
gende groen in de loop der jaren bebouwd zijn 
geraakt met nieuwe woonbuurten. Deze relatie 
dient met zorg behandeld te worden. 
 

 Beleid 
1. De bebouwingskarakteristieken zoals be-

schreven in de gebiedsbeschrijving dienen 
te worden gerespecteerd en, voorzover nog 
oorspronkelijk en behorende tot een bijzon-
dere typologie, te worden behouden. Dit 
geldt voor de hoofdvorm en de detaillering.  

2. Uitgangspunt, buiten het villagebied, is de 
uniformiteit van de grotere architectonische 
eenheden. 

3. De architectonische kwaliteit van de voor-
zieningen in de wijk verdient de bijzondere 
aandacht. 

4. Bestaande zichtlijnen op beeldbepalende 
bouwwerken en op het groen dienen geres-
pecteerd te worden. 
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Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. Bouwinitiatieven houden de bestaande 

structuur en richting van de gebouwen her-
kenbaar en doorbreken deze niet. 

2. Nieuwbouw, voor zover woningen buiten het 
villagebied, wordt ontworpen als grotere ar-
chitectonische eenheid. 

3. De bijzondere bouwwerken worden alzijdig 
ontworpen, waarbij de oriëntatie vrij is. 

 
Vormgeving 
1. De kapvorm sluit aan op de kapvormen zo-

als omschreven in de gebiedsbeschrijving. 
Eventuele dakkapellen, schoorstenen en 
andere inbreuken op het vlakke dakschild, 
moeten ritmisch worden geplaatst.  

2. In het villagebied zijn diverse dak- en kap-
vormen toegestaan. 

3. De gevel is helder van opbouw en sluit aan 
op de kenmerken zoals omschreven in de 
gebiedsbeschrijving. 

4. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

5. Aan-, op- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden per bouwkundige eenheid op iden-
tieke wijze uitgevoerd en in samenhang met 
de hoofdvorm gebouwd. Onderling te ver-
schillende behandeling maakt dat een be-
bouwingscluster visueel ‘uit elkaar valt’. 

6. Dakkapellen en erkers worden per bouw-
kundige eenheid op identieke wijze uitge-
voerd, in samenhang met de hoofdvorm en 
binnen het ritme van de eenheid.  

7. Bij verbouwingen moet bij woningen die 
specifiek voor de polder zijn ontworpen aan-
dacht worden besteed aan behoud van de 
oorspronkelijk herkenbare hoofdvorm en 
gevelindeling. 

8. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  
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Detaillering, kleuren en materialen 
1. Kleur en materialen van nieuwbouwinvullin-

gen, zijnde woningen, sluiten aan op de 
kleur en materialen zoals omschreven in de 
gebiedsbeschrijving. 

2. De detaillering, kleur en materialen van de 
rijtjeshuizen dienen binnen de bouweenheid 
aan een hoge mate van uniformiteit te be-
antwoorden, zowel in de nieuwbouw als in 
de bestaande bebouwing.  

3. Damwandprofielen zijn niet toegestaan. 
4. Aan- op- en uitbouwen volgen in kleur, ma-

teriaal en detaillering de hoofdvorm. 
5. De detaillering van de eerste woonhuisbe-

bouwing, specifiek voor de nieuwe polder 
ontworpen, wordt gerespecteerd.  

 
Aanvullende criteria 
Voor bijzondere bouwwerken ten behoeve van 
voorzieningen gelden aanvullend de criteria van 
paragraaf 5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
 

  

 



Gebied 5. Dronten tweede schil 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
De tweede bebouwingsgordel - goeddeels van-
af de jaren tachtig van de twintigste eeuw - rond 
de oorspronkelijke, eerste aanleg, is onderver-
deeld in een elftal wijken, deels met gemeen-
schappelijke kenmerken en deels met meer he-
terogene bebouwing. De belangrijkste ontslui-
tingsweg van de zuidelijke wijken is De Zuid. De 
kleinere wijkjes in het Oosten, het Spectrum en 
de Fazant zijn met de zuidelijke verbonden door 
de Fazantdreef. Binnen de wijken is de ontslui-
ting van de zijstraten via een rondgaande route. 
De wijken vertonen in de regelmaat, dan wel de 
onregelmaat van het straatpatroon dezelfde 
ontwikkelingen die ook elders in Nederland in 
het laatste kwart van de twintigste eeuw hebben 
plaatsgevonden. Het groen neemt een belang-
rijke plaats in binnen de structuur.  
 

 

 

lijk afstand van het lineaire stratenpatroon dat in 
de eerste schil overheerst. Het Spectrum, De 
Fazant en De Ketting - De Schalm worden ge-
kenmerkt door een onregelmatige structuur met 
afwisselend rijtjeswoningen en (half) vrijstaande 
bebouwing, voornamelijk aan de randen. De 
rooilijn is gepland onregelmatig. Dronten Zuid 
vertoont nog wel slingerende wegen, maar is 
meer regelmatig met de ruit en het vierkant van 
respectievelijk de Thomsomstraat en Hondsrug 
als geometrische structuurbepalende elemen-
ten. De bebouwing bestaat uit grote architec-
tuureenheden, de rooilijn tamelijk regelmatig. 
De overige bebouwing in Dronten Zuid, rijtjes-
woningen en (half)vrijstaande bebouwing, ver-
toont grotere onregelmatigheden in de rooilijn. 
 

 

geheel. De architectuur is gelijk aan de hoger opgetrokken, 

geloten bebouwingswand rond het winkelcentrum. 
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De wijken uit de tweede schil nemen nadrukke-

Rechte rooilijnen en de straatwand als een ononderbroken 



Binnen Dronten Zuid is tevens het tweede, klei-
nere winkelcentrum van Dronten gesitueerd, in 
het midden van de wijk, nader geaccentueerd 
door middelhoogbouw en voorzieningen. Het 
stratenpatroon van De Manege en De Landma-
ten lijkt een terugkeer naar de stedenbouw van 
de jaren twintig en dertig van de twintigste 
eeuw, maar de open bebouwing en de ver-
springende rooilijnen zijn weer kenmerkend 
voor de huidige tijd.  
De overgang van deze twee wijken wordt ge-
markeerd door drie scholen en lage flatwonin-
gen.  
 

 

 

 

Dronten aan de overzijde van de Lage Vaart, 
gekenmerkt door een structuur van onregelma-
tig gevormde open bouwblokken.  
 

 

Lage Vaart. 
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Het winkelcentrum in Dronten Zuid. 

Sparlinghof winkelcentrum  

Tot slot De Munten I, de eerste uitbreiding van 

De Munten I, gemarkeerd door een hoogbouwtoren aan de 



Bebouwing 
Een algemene karakteristiek van de bebouwing 
is niet te geven, maar in algemene zin is de 
twee-onder-een-kapwoning, al dan niet gescha-
keld door de garages, het meest voorkomende 
type, overwegend tweelaags onder een kap. 
Vaak zijn deze woningen geclusterd, dat wil 
zeggen dat binnen een bepaald gebied, soms 
beperkt tot enkele straten, één type voorkomt. 
De gevels zijn vlak, soms met een balkon. 

 

 

tendens de gevel meer plastisch vorm te geven. 
De kapvorm lijkt aan een slingerbeweging on-
derhevig: traditionele vormen als het zadeldak 
worden verdrongen door lessenaardaken en 
platte daken, maar de meest recente ontwikke-
ling grijpt toch weer terug op het zadel- en 
schilddak. 

 

 

platte daken komen voor. 
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Eind jaren tachtig tot begin jaren negentig is de 

Maar ook clusters met rijtjeswoningen onder 



Het tentdak is met name in het laatste decen-
nium van de twintigste eeuw toegepast, voor-
namelijk bij vrijstaande woningen.  
 

 

 

drielaags en éénlaags rijtjeswoningen, bijvoor-
beeld seniorenwoningen, komen ook voor. De 
vrijstaande woningen, aan de randen of geclus-
terd in kleine villaparkjes, zijn over het alge-
meen meer individueel ontworpen en vertonen 
een samengestelde plattegrond, overwegend 
onder een (traditionele) kap, maar bungalows 
komen ook voor. In zeer algemene zin kan wor-
den opgemerkt dat zowel in de twee-onder-een-
kapwoningen als in de vrijstaande woningen de 
huidige tendens traditioneel lijkt te zijn, met de 
jaren dertig als inspiratiebron. Schilddaken en 
(afgewolfde) zadeldaken, de kaprichting dwars 
of parallel aan de straat en traditionele bouw-
materialen bepalen het beeld.  
 

  

voor en middelhoogbouw is zeldzaam: enige 
blokken in het Spectrum, gerelateerd aan de 
grotere maat van de doorgaande weg (Fazant-
dreef). Tevens komt de hoge flat voor ouderen 
"De Regenboog" in deze wijk voor. In de andere 
wijken komt hoogbouw nog minder voor, vaak 
als incident in de zee van laagbouw, bijvoor-
beeld in de Munten I. In de Fazant is een hoge 
toren aan het Hogerhuis en in het centrum van 
Dronten Zuid staan twee flats in een open 
haakvorm. 
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De woningen zijn overwegend tweelaags, maar 

Hoogbouw komt in de tweede schil nauwelijks 

De Regenboog. 



Detaillering 
De woningen zijn opgetrokken in lichte en licht-
gele baksteen, maar licht rood komt ook voor. 
De meer moderne woningen zijn ook vaak in 
lichtgrijze (beton)steen opgemetseld. De pan-
nen zijn oranje rood of zwartgrijs. Na de beton-
nen sneldekkers lijkt de trend weer te verschui-
ven naar keramische pannen. In algemene zin 
kan gezegd worden dat de grote vlakken nogal 
onbestemd, dan wel flets van kleur zijn, terwijl 
het houtwerk van de kozijnen of beschotten 
vaak in een meer heldere tint als rood, blauw, 
groen of geel is geschilderd. Beton als gevel-
materiaal is zeldzaam maar als het wordt aan-
gewend is over het algemeen wel sprake van 
een bijzonder ontwerp. Plaatmateriaal komt re-
latief veel voor, waarbij het profiel de vlakke ge-
vel meer textuur verleent. De vensters zijn on-
geleed, waarbij als typologische bijzonderheid 
het veel voorkomende kleine venster in de ge-
veltop genoemd moet worden. Aan de achter-
zijde is de uniformiteit van detail vaak doorbro-
ken. 
 

 

bepaald. 

 

Tuincentrum De Boeg. 
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Schilderwerk aan de achtergevel is vaak individueel 

Afwijkende bebouwing 



Hippisch centrum Flevoland. 
 

 

 
 

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De uitbreidingswijken uit de tweede schil zijn 
kenmerkend voor de stedenbouwkundige en 
architectonische ontwikkelingen in Nederland 
van de jaren tachtig tot en met de jaren negen-
tig. De wijken worden gekenmerkt door een 
heldere structuur van doorgaande wegen met 
de woonstraten daarop aangetakt. De bebou-
wing bestaat merendeels uit geclusterde wo-
ningen in een groene omgeving. De detaillering 
is per architectuureenheid niet bijzonder rijk, 
maar wel eenduidig.  
 

 Beleid 
1. De structurele en ruimtelijke karakteristie-

ken zoals beschreven in de gebiedsbe-
schrijving dienen te worden gerespecteerd. 
Binnen de bebouwing worden bindende 
kenmerken gerespecteerd.  

2. De architectonische kwaliteit van de voor-
zieningen in de wijk verdient de bijzondere 
aandacht. 

 

 

Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. Bouwinitiatieven houden de bestaande ste-

denbouwkundige structuur herkenbaar en 
intact. 

2. De bijzondere bouwwerken worden alzijdig 
ontworpen, waarbij de oriëntatie vrij is. 

 
Vormgeving 
1. Diverse kapvormen en ook platte daken zijn 

toegestaan, herkenbaar en uniform binnen 
de architectuureenheid. 
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2. Aan-, op- en uitbouwen, dakkapellen inbe-
grepen, en bijgebouwen worden per bouw-
kundige eenheid op identieke wijze uitge-
voerd en in samenhang met de hoofdvorm 
ontwikkeld.  

3. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

4. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering, kleur en materialen van de 

hoogbouw dienen aan een hoge mate van 
uniformiteit te beantwoorden.  

2. De detaillering, kleur en materialen van de 
rijtjeswoningen zijn uniform in het muurwerk 
en in de dakbedekking. 

3. Damwandprofielen zijn niet toegestaan. 
4. Aan- op- en uitbouwen volgen in kleur, ma-

teriaal en detaillering de hoofdvorm. 
 
Aanvullende criteria 
Voor nieuwbouw ten behoeve van voorzienin-
gen gelden aanvullend de criteria van paragraaf 
5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
 

  

 
 



Gebied 6. Dronten de Munten/de Golfresidentie 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
De Munten valt uiteen in twee delen, waarvan 
de eerste nog onder de tweede schil valt: De 
Munten I en De Munten II. Slechts enige jaren 
scheiden de beide wijkdelen in tijd, maar de 
verschillen in stedenbouw en architectuur tus-
sen eind jaren negentig en de beginjaren van 
de eenentwintigste eeuw zijn evident. Alleen de 
kaarsrechte verbindingsroute voor langzaam 
verkeer hebben de beide delen gemeen. De 
woningen in De Munten II zijn goeddeels (half) 
vrijstaand - met enige villa’s aan de rand - maar 
door de inrichting van de openbare ruimte (mid-
denberm) en door de architectonische vormge-
ving is sprake van een ‘terugkeer naar de 
straat’. De doorlopende gevelwand met steden-
bouwkundige accenten op de hoeken is met De 
Munten II weer volop toegepast.  
 

 

 

S-curves die de centrale as kruisen. De centrale 
fietsroute verbreedt zich in de Munten II tot een 
pleinvormige ruimte, de hoeken zijn (symme-
trisch) geaccentueerd, maar de lange zijden zijn 
nogal verbrokkeld. Waar de fietsroute versmalt, 
wordt de straatwand gevormd door langere ar-
chitectuureenheden. De Munten ligt sterk geïso-
leerd ten opzichte van de overige wijken en is 
ingericht op het langzaam verkeer. In tegenstel-
ling tot de overige uitbreidingswijken in Dronten 
is er geen omgaande ontsluitingsroute. 
 

 

Gekromde dwarsstraat en rechte hoofdas in de Munten II. 
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De Munten II vanaf de buitenkant. 

Het stratenverloop wordt bepaald door flauwe 



De meest recente ontwikkeling in de steden-
bouw is de “gated community”, waarvan de 
Golfresidentie een voorbeeld is. Een complete 
stadswijk slechts op één punt ontsloten en niet 
verbonden met het aangrenzende Dronten 
Zuid. Drie lobvormige clusters met (half)vrij-
staande woningen rond een golfbaan. 
 
In de zeer nabije toekomst zal aangrenzend 
aan de Munten II de nieuwe wijk Munten III ge-
realiseerd worden, ook volgens een Beeldkwali-
teitplan. 
 

 

 

De bebouwing in de Munten II is strak geregis-
seerd, waarbij de voorwaarden in een beeld-
kwaliteitplan waren vastgelegd. De woningen 
zijn voornamelijk tweelaags onder een kap. De 
villa’s zijn overwegend éénlaags. Drielaags 
komt sporadisch voor.  
In de Munten II komen relatief veel schild en 
(afgewolfde) zadeldaken voor. 

  

dat zowel in de twee-onder-een-kapwoningen 
als in de vrijstaande woningen de huidige ten-
dens traditioneel lijkt te zijn, met de jaren dertig 
als inspiratiebron. De kaprichting is dwars of pa-
rallel aan de straat en traditionele bouwmateria-
len bepalen het beeld. 
 

 

kruislingse blik over de fietsroute. 
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De Golfresidentie. 

Bebouwing 

In zeer algemene zin kan worden opgemerkt 

Twee keer de Munten II, aan de rand (boven) en een 



De stedenbouwkundige eenheid - en daarmee 
een eenvormig straatbeeld - in de Munten II, 
waar aanbouwen de rooilijn een springerig 
beeld verlenen, wordt bereikt door gemetselde 
stroken tussen de woningen op verdiepings-
hoogte. 

 

 

mengestelde plattegronden, garages, erkers et 
cetera. De overgang van de doorgaande fiets-
route naar het verbrede Krabbelaarspad wordt 
geaccentueerd door de hoeken een bouwlaag 
hoger op te trekken.  
 

  

In de Golfresidentie is de eenvormigheid in de 

 

 

De Golfresidentie. 
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De springerige rooilijn wordt bepaald door sa-

bebouwing, veelal met garages, groter (vanwe-
ge geclusterde ‘catalogusbouw’).  



Schild-, zadel- en tentdaken beheersen het 
beeld. 

 

 

tal lage woontorens, met uitzicht over de golf-
baan. 
 

 

Woontorens in De Golfresidentie. 

 

Detaillering 
In de Munten II overheerst de rode baksteen en 
de oranje pan, maar hier zijn uitzonderingen op. 
De detaillering in het metselwerk, in donkere 
steen, grijpt terug op de architectuur van de ja-
ren dertig van de twintigste eeuw. De vensters 
zijn overwegend breed liggend, dan wel staand 
en gekoppeld. De kleur van het houtwerk in De 
Munten, kozijnen, boeiborden etcetera is wit, 
deuren en andere houten oppervlaktes zijn 
vaak in een gedekte kleur geschilderd. Een op-
vallend verschijnsel zijn de zonnecollectoren, 
die zijn mee ontworpen in het dakvlak en op re-
gelmatige afstanden zijn geplaatst.  
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Golfresidentie: Neo-Palladiaans. 

Een uitzondering wordt gevormd door een drie-



In de Golfresidentie wordt de gele baksteen ge-
combineerd met (geglazuurde) roodbruine, dan 
wel gesmoorde pannen. Het houtwerk, behalve 
de kozijnen is helder wit. 
 

 

 

Het Beursplein met de schoolgebouwen is nu 
nog excentrisch gelegen, aan de rand van de 
Munten II, maar zal na voltooiing van De Mun-
ten III in het hart van de bebouwing komen te 
liggen. 
 

 

 
   

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De overige uitbreidingen van Dronten, De Mun-
ten II en de Golfresidentie, zijn exemplarisch 
voor de hedendaagse stedenbouwkundige ont-
wikkelingen in Nederland. Enerzijds een terug-
keer naar de stedenbouw uit de periode van het 
interbellum, anderzijds de ‘gated community’ als 
sociaal verschijnsel. De Munten II is een com-
binatie van twee-onder-een-kap woningen met 
een duidelijk gestructureerd stratenpatroon, 
terwijl de Golfresidentie een combinatie is van 
recreatie en wonen. De detaillering is per archi-
tectuureenheid niet bijzonder rijk, maar wel 
eenduidig.  
 

 Beleid 
1. De structurele en ruimtelijke karakteristie-

ken zoals beschreven in de gebiedsbe-
schrijving dienen te worden gerespecteerd. 
Binnen de bebouwing worden bindende 
kenmerken gerespecteerd.  

2. De architectonische kwaliteit van de voor-
zieningen in de wijk verdient bijzondere 
aandacht. 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Dronten de Munten/de Golfresidentie, raadsbesluit 27 mei 2004      6.6 

Afwijkende bebouwing 



Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het welstands-
beleid getoetst aan de volgende criteria: 
 
Situering 
1. Bouwinitiatieven houden de bestaande ste-

denbouwkundige structuur herkenbaar en 
intact. 

2. Nieuwe ontwikkelingen zijn gerelateerd aan 
de bestaande maat - schaal en hoog - laag 
verhoudingen. 

3. De bijzondere bouwwerken worden alzijdig 
ontworpen, waarbij de oriëntatie vrij is. 

 
Vormgeving 
1. Diverse kapvormen en ook platte daken zijn 

toegestaan, herkenbaar en uniform binnen 

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering, kleur en materialen van de 

hoogbouw dienen aan een hoge mate van 
uniformiteit te beantwoorden.  

2. De detaillering, kleur en materialen van de 
rijtjeswoningen zijn uniform in het muurwerk 
en in de dakbedekking. 

 

 Aanvullende criteria 
Voor nieuwbouw ten behoeve van voorzienin-
gen gelden aanvullend de criteria van paragraaf 
5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
Voor dit gebied geldt het beeldkwaliteitplan 
Golfresidentie. Voor de Munten II geldt het 
Beeldkwaliteitplan.  
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de architectuureenheid.  
2. Aan-, op- en uitbouwen, dakkapellen inbe-

grepen, en bijgebouwen worden per bouw-
kundige eenheid op identieke wijze uitge-
voerd en in samenhang met de hoofdvorm.  

3. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

4. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  



Gebied 7. Dronten bedrijventerrein 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
Binnen de bedrijventerreinen van Dronten zijn 
vier gebieden te onderscheiden, min of meer op 
vergelijkbare wijze verkaveld, maar elk met 
specifieke kenmerken. Binnen de bedrijventer-
reinen zijn het aanwezige groen en de gemeen-
schappelijke bebouwingstypologie verbindende 
elementen. Het eerst ontwikkelde gebied (Be-
drijfsweg-Pioniersweg) is gesitueerd aan de ha-
veninhammen van de Lage Vaart en heeft als 
opvallende kenmerk een centrale groenstruc-
tuur, met daarin verscholen de Rioolwaterzuive-
ring. Vanwege de haveninhammen is er geen 
verbindende rondweg, maar een langgerekte 
ontsluitingsweg (Handelsweg). Het gebied 
Houtwijk-Staalwijk kent wel een patroon van 
rondwegen en wordt gekenmerkt door de 
rondomgaande hoge boomaanplant. De Mori-
nel, een voorlopig kleinschalig gebied ten zui-
den daarvan, is zelfs geheel in het groen gesi-
tueerd. Het meest recentelijk ontwikkelde ge-
bied, Business Zone Delta is niet alleen op be-
drijvigheid maar ook commerciële activiteiten 
gericht. Het gebied kent rondwegen en ook een 
centrale ontsluitingsroute. Feitelijk heeft alleen 
het oudste gebied een directe relatie met het 
water en zijn de overige bedrijventerreinen 
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Bedrijfsweg-Pioniersweg. 

Bedrijfsweg-Pioniersweg. 

meer georiënteerd op het wegvervoer. 

Business Zone Delta. 



Bebouwing 
De bebouwing is vrijstaand en varieert in groot-
te, van de kleine bedrijfswoning tot de mega-
structuren van de opslagloodsen. Het meest 
voorkomende type is een middelgrote loods op 
rechthoekige plattegrond, haaks op de weg, 
onder een flauw hellend zadeldak of - in minde-
re mate - met een plat dak. De uitzonderingen 
zijn echter legio.  
 

 

 

heersen de middelgrote tot grote rechthoekige 
hallen. Kleinschalige bebouwing is rond één 
plek geconcentreerd en aan de Handelsweg 
komen naast productie- en opslaghallen ook 
enige verkoopzalen voor (geen detailhandel). 
De oudste hallen zijn afwijkend in constructie, 
materiaal, kleur en detaillering, maar niet in 
hoofdvorm. 
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Bedrijfsweg-Pioniersweg. 

In het gebied Bedrijfsweg-Pioniersweg over-

Bedrijfsweg-Pioniersweg. 

Business Zone Delta. 



Op De Morinel is de bebouwing louter klein-
schalig.  
De bebouwing in Houtwijk-Staalwijk is weer 
meer afwisselend van grootte, waarbij de klein-
schalige bebouwing centraal gesitueerd is en 
de hallen overwegend aan de rand. 

 

 

van de bebouwing meer gevarieerd ontworpen 
en zijn de structuren overwegend grootschalig 
van aard. Aan de rand, tussen de Rendierweg 
en De Amstel, is een serie middelgrote hallen 
met bedrijfswoningen, die met de verblijfsruim-
tes op het omringende landschap zijn georiën-
teerd. Opvallend in dit gebied zijn de bijzondere 
dakvormen en -opbouwen.  
 

 

 

aantal gevallen ook de plattegrond niet de ge-
bruikelijke rechthoekige vorm vertoont. Ook de 
materialen en kleuren vertonen een rijker palet 
dan gebruikelijk. Een en ander vloeit voort uit 
de functie van de bebouwing: waar op de oude-
re terreinen opslag en distributie de belangrijk-
ste functies zijn, behoren in de Business Zone 
Delta publieksgerichte verkoopactiviteiten na-
drukkelijk tot de bestemming van het terrein 
(geen detailhandel). De overdekte ijsbaan met 
accentueert deze gemengde functie en fungeert 
tegelijkertijd als een publiekstrekker. 
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Bedrijfsweg-Pioniersweg. 

In de Business Zone Delta is de architectuur 

Business Zone Delta. 

Een ander opvallend verschijnsel is dat in een 

Business Zone Delta. 



Detaillering 
De detaillering is in de vier deelterreinen (Be-
drijfsweg-Pioniersweg, Business Zone Delta, 
Houtwijk-Staalwijk, De Morinel) in grote trekken 
gelijk, maar aan de Bedrijfsweg-Pioniersweg, 
de oudste loodsen, is sprake van specifiek ma-
teriaalgebruik. De detaillering is over het alge-
meen grof, voortkomend uit de aard en functie 
van de bebouwing. De oudste loodsen aan de 
Bedijfsweg-Pioniersweg zijn in constructie ver-
gelijkbaar met de agrarische bebouwing van het 
buitengebied: gelijmd houten spanten en onge-
schilderde schokbetonnen wanden met casset-
ten, het dak met golfplaat bedekt. Het meest 
voorkomende type - en dat geldt ook voor de 
andere bedrijventerreinen - is echter opgetrok-
ken rond een (staal)skelet met damwandprofie-
len en eveneens golfplaten dakbedekking. In 
voorkomende gevallen is de plint gemetseld.  
De jongste bebouwing, met name in de Busi-
ness Zone Delta, is in materiaal en detaillering 
weer duidelijk afwijkend ten opzichte van de 
eerdere generaties bebouwing/bedrijfshallen. 
 

 

 

bouwen aan de Bedrijfsweg-Pioniersweg. 
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Bedrijfsweg-Pioniersweg. 

Kenmerkend materiaalgebruik voor de vroege bedrijfsge-



  

 

ten, grijs, blauw, donkerbruin en groen maar in 
de Business Zone doen de heldere kleuren hun 
intrede: rood, geel, oranje en lichtgroen, geheel 
in overeenstemming met de signaalfunctie van 
de verkoopactiviteiten.  
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In alle gebieden voorkomend materiaalgebruik. 

Het kleurgebruik is aanvankelijk in gedekte tin-

Business Zone Delta. 

Ook het gebruik van glaswanden hoort daarbij. 

Business Zone Delta. 



Afwijkende bebouwing 
De Silo aan de havenkade als vroeg industrieel 
bouwwerk van Dronten, nauw gelieerd aan de 
agrarische geschiedenis van de streek. 
 
De andere silo’s. 
 
Het Kamp, jeugdbarakken en woonwagensub-
centrum: zijn alternatieve verblijfsruimtes.  
 

 

 
 

 
 

Dynamiek 
   
Bedrijventerreinen verkeren vanwege hun func-
tie een voortdurend transformatieproces, waar-
bij opeenvolgende bouwtypes en methodes per 
periode herkenbaar zijn. Plannen bestaan voor 
herbestemming van het bedrijventerrein aan de 
Handelsweg. De ontwikkeling van het nieuwe 
station en omgeving betekent functieverande-
ring en sloop van delen van het oudste indu-
striegebied.  
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Bedrijfsweg-Pioniersweg. 

De schaatshal als publiekstrekker. 

Business Zone Delta. 



Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
Het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door een 
heterogene bebouwing, waarbij nieuwe invullin-
gen een eigen, herkenbaar karakter hebben. 
Op de (oudere) bedrijventerreinen is het streven 
om aan de doorgaande wegen (zichtlocaties) 
een verbetering van de kwaliteit te bereiken. Tot 
de zichtlocaties worden gerekend: de Noord, 
de Dronterringweg, de Rivierendreef als ook de 
jachthaven met het aangrenzend gebied en de 
overzijde van de Lage Vaart. Daarbuiten wordt 
de bestaande kwaliteit als uitgangspunt geno-
men, waarbij in het geval van volledige nieuw-
bouw ook een kwaliteitsverbetering zal moeten 
worden bereikt op het niveau van Business Zo-
ne Delta (zie ook het beeldkwaliteitplan). 
 

 Beleid 
1. Bij verbouwingen en uitbreidingen dienen 

de bebouwingskarakteristieken, zoals die in 
de gebiedsbeschrijving zijn omschreven, 
worden gerespecteerd. Gestreefd wordt 
naar een clustering van bouwwerken in 
hoofdvorm en volume. 

2. Bij nieuwbouw en vervanging is vernieuwing 
mogelijk.  

3. Langs de doorgaande wegen worden hoge-
re eisen gesteld aan de architectonische 
kwaliteit. 

 

 

Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. De gebouwen dienen haaks op of parallel 

aan de weg te zijn georiënteerd. 
2. Het representatieve deel van het gebouw 

dient zich aan de zijde van de openbare 
weg te bevinden. 

3. Op de grens van het bedrijventerrein en de 
woonwijk (De Morinel) dient de bedrijfsbe-
bouwing zich te voegen naar de bebouwing 
in de directe omgeving. 

 
Vormgeving 
1. Het bouwwerk is alzijdig ontworpen, met het 

accent op de voorgevel.  
2. De opbouw van de gevels is consequent en 

goed van verhoudingen. 
3. De bedrijfsgebouwen zijn eenduidig van 

hoofdvorm met een heldere dakcontour. 
4. Het kantoorgedeelte is duidelijk te onder-

scheiden van het bedrijfsgedeelte, waarbij 
de verhouding tussen open en gesloten van 
belang is. 
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5. Van de overige bebouwing is de functie in 
de vormgeving afleesbaar. 

6. Uitbreidingen dienen te worden afgestemd 
op het bestaande gebouw. 

7. Erfafscheidingen, niet zijnde hekwerken, 
zijn afgestemd op de vormgeving van de 
bebouwing. 

8. Bij verbouwing van de bebouwing uit de pe-
riode van de eerste aanleg dienen de in de 
gebiedsbeschrijving genoemde karakteris-
tieken te worden gerespecteerd. 

9. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

10. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering kan per gebouw verschillen 

en uiteenlopen van sober tot rijker gedetail-
leerd, maar binnen één gebouw eenduidig. 

2. Hetzelfde geldt voor kleuren en materialen: 
per gebouw een beperkt palet. 

3. Op de zichtlocaties sluit de detaillering aan 
op de beleving van fiets- en voetgangers-
verkeer en is de gevel op de begane grond 
zo transparant mogelijk. 

4. Het toegepaste materiaal is geheel of voor 
een aanzienlijk deel van een hoogwaardige 
kwaliteit. 

5. Bestaande industriële bouwwerken uit de 
periode van de eerste aanleg worden bij 
verbouw niet bekleed met afwijkend plaat-
materiaal.  

 
Aanvullende criteria  
Aanvullende criteria voor architectonische 
kwaliteit met betrekking tot de zichtlocaties zijn 
beschreven in paragraaf 5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen. 
Voor dit gebied gelden de beeldkwaliteitplannen 
"Business zone Delta". 
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Gebied 8. Dronten Agrarisch Kenniscentrum 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
Het Agrarisch KennisCentrum (AKC), gelegen 
aan de Lage Vaart, is een min of meer autono-
me structuur, een open gebied met gespreide 
bebouwing, gerelateerd aan onderzoek, onder-
wijs, voorlichting en bedrijvigheid ten behoeve 
van de landbouw. Ook hier is de wegen- en pa-
denstructuur naar binnen gericht. Er is geen di-
recte stedenbouwkundige relatie met de naast-
liggende nieuwbouwwijk de Munten.  
 

 

 

In het gebied van het AKC is de architectoni-
sche vormgeving divers en functiegebonden, de 
architectuur verzorgd. De plattegronden zijn 
hier gebaseerd op rechthoeken, de daken plat-
gedekt. Afwijkend in kapvorm zijn de onlangs 
gerealiseerde studentenwoningen. Binnen de 
architectonische vormgeving nemen het Groen-
horstcollege en het Agrarisch Bedrijven Cen-
trum een aparte plaats in. 
 

 

 

Het materiaal en kleurgebruik binnen het AKC 
is divers, waarbij met name de gemengde 
bakstenen van de studentenwoningen en het 
beton van de Christelijke Agrarische 
Hogeschool opvallen. 
 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Dronten Agrarisch Kenniscentrum, raadsbesluit 27 mei 2004     8.2 

Bebouwing 

Detaillering 



  

 
 

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
Binnen het terrein van het Agrarisch Kenniscen-
trum is de bebouwing sterk divers in een ste-
denbouwkundig onsamenhangend geheel. 
Vanuit de gemengde functies onderwijs, onder-
zoek, voorlichting en bedrijvigheid en sinds eni-
ge tijd ook (studenten)huisvesting is de diversi-
teit een gegeven dat nader uitgebouwd kan 
worden, Vanwege de (internationale) bekend-
heid van het AKC worden daarbij hoge kwalitei-
ten aan het ontwerp gesteld.  
 

 Beleid 
1. De architectonische kwaliteit verdient de bij-

zondere aandacht. 
2. Bij nieuwbouw en vervanging is vernieuwing 

mogelijk. 
3. Naast de hieronder genoemde criteria gel-

den de criteria uit het beeldkwaliteitplan 
"Agripark". 

 

Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. De oriëntatie van de bijzondere bouwwer-

ken, niet zijnde huisvesting, is vrij. 
2. De meest representatieve gevel is naar de 

weg of de oprit gekeerd.  
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Vormgeving 
1. De bebouwing is alzijdig ontworpen met het 

accent op de voorgevel. 
2. De opbouw van de gevels is consequent en 

goed van verhoudingen. 
3. De begane grond van de bebouwing ten 

behoeve van voorzieningen heeft een open 
en uitnodigend karakter.  

4. Uitbreidingen dienen te worden afgestemd 
op het bestaande gebouw. 

5. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering is zorgvuldig en kan per ge-

bouw verschillen, maar is binnen één ge-
bouw eenduidig. 

2. Hetzelfde geldt voor kleuren en materialen, 
per gebouw een beperkt palet, het materiaal 
bovendien hoogwaardig van karakter. 

3. De detaillering, kleur en materialen zijn 
zorgvuldig en afgestemd op de schaal en 
proporties van de architectuur. 

 
Aanvullende criteria 
Ten aanzien van de bebouwing gelden aanvul-
lend de criteria van paragraaf 5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
Voor dit gebied geldt het beeldkwaliteitplan 
Beeldkwaliteit- en inrichtingsplan Agripark  
 

  

 



Gebied 9. Biddinghuizen centrum 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur  
In de kern van Biddinghuizen zijn de belangrijk-
ste voorzieningen opgenomen: Dorpshuis, bi-
bliotheek, kerkcentrum, postkantoor, horeca, 
winkels en garage, gegroepeerd aan weerszij-
den van de Baan. Met name de achterkant van 
het kleine winkelcentrum is als ruimte voor la-
den en lossen en opslag niet verbijzonderd en 
ook het winkelcentrum zelf lijkt op pragmatische 
wijze te zijn ingepast. Bijzonder binnen de 
structuur is de aansluiting op de andere ge-
biedsdelen. Op het industriegebied dat met de 
Havenweg direct op de Baan uitkomt en op de 
woonwijken via het Plein en de groene plant-
soenen in het zuiden en oosten. Door deze 
ruimte om de kern wordt de zelfstandige functie 
geaccentueerd. Ook de aansluiting op de 
hoofdweg is goed. In feite ligt het dorpshart niet 
centraal, maar aan de rand van de woonwijken. 
 

 

 

de belangrijke route de Dreef, fungeert als ba-
ken binnen geheel Biddinghuizen. De inrichting 
van de openbare ruimte is met zorg vormgege-
ven, maar de kwaliteit van de bebouwing, met 
uitzondering van De Voorhof, blijft daarbij ach-
ter. 
 
Bebouwing 
De Voorhof met de bijna geheel vrijstaande to-
ren is onder architectuur ontworpen. Dit geldt 
ook voor het Dorpshuis (wijkpost), dat uit één- 
en tweelaagse bouwvolumes is opgebouwd, 
met kleine zadeldakjes op het hogere gedeelte. 
 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Biddinghuizen centrum, raadsbesluit 27 mei 2004               9.2 

De kerktoren van De Voorhof, in de zichtlijn van 



De oorspronkelijke heldere opzet van de één- 
en tweelaags winkelstrook en de vrijstaande 
supermarkt is door de vele grotere en kleinere 
wijzigingen niet meer als zodanig herkenbaar. 
Boven de winkels is om en om woonruimte in 
de tweede bouwlaag. 
 

 

 

ling: éénlaags onder een hellend plat dak. 
 

 

 

Lichtrode baksteen, glas en plaatmateriaal en 
ook wel houten gevelbetimmeringen bepalen 
het beeld, waarbij opgemerkt kan worden dat 
naarmate de kwaliteit van de architectuur min-
der is, het oppervlakte plaatmateriaal groter 
wordt.  
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Het vrijstaande bankgebouw is een latere invul-

Detaillering 



De kleuren van met name de winkelbebouwing 
zijn divers, gerelateerd aan de huisstijl van de 
desbetreffende winkel(keten). De detaillering 
van de winkels is gelijkwaardig en onopvallend. 
 

 

 
 

Dynamiek 
   
In 2002 is een Programma van Eisen opgesteld 
met betrekking tot de reconstructie van het win-
kelcentrum. Eveneens in 2002 is een beeldkwa-
liteitplan voor het centrum van Biddinghuizen 
opgesteld. De reconstructie verkeert nu in de 
planfase. 
 

  

   

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De kern van Biddinghuizen is karakteristiek 
voor de wijze waarop de woonkernen van Oos-
telijke Flevopolder zijn ingericht, de publieke en 
commerciële bouwwerken geconcentreerd aan 
de uitgaande weg. De relatie met de bebouwing 
uit de periode van de eerste aanleg is merkbaar 
aanwezig, met name rond het Plein, maar het 
functionele (winkel)gebruik van de ruimte preva-
leert. 
 

 Beleid 
1. De architectonische kwaliteit van de be-

bouwing in de kern verdient de bijzondere 
aandacht.  

2. De oorspronkelijke bebouwingskarakteris-
tieken zoals beschreven in de gebiedsbe-
schrijving en voor zover nog aanwezig die-
nen te worden gerespecteerd.  

3. Bestaande zichtlijnen op beeldbepalende 
bouwwerken dienen behouden te worden. 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Biddinghuizen centrum, raadsbesluit 27 mei 2004               9.4 



Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het welstands-
beleid getoetst aan de volgende criteria: 
 
Situering 
1. De bijzondere bouwwerken worden alzijdig 

ontworpen, waarbij de oriëntatie vrij is. 
 
Vormgeving 
1. Nieuwe ontwikkelingen zijn gerelateerd aan 

de bestaande maat, schaal en hoog - laag 
verhoudingen. 

2. De plattegronden zijn helder en gebaseerd 
op rechthoeken. 

3. De begane grondzone reageert functioneel 
of visueel op het maaiveld.  

4. Gevels en dakcontouren zijn helder van op-
bouw en overwegend gebaseerd op recht-
hoekige vormen.  

5. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

6. Achterkanten zichtbaar vanaf de openbare 
weg vertonen een heldere opbouw en zijn 
ontworpen in samenhang met het bouwwerk 
als geheel. 

7. De architectonische eenheid wordt geres-
pecteerd. 

8. Aan-, op- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden op identieke wijze uitgevoerd en in 
samenhang met de hoofdvorm uitgevoerd.  

9. Dit geldt tevens voor de luifels van de win-
kelbebouwing. 

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering is zorgvuldig en in schaal en 

proporties passend bij de architectuur.  
2. Het materiaal is hoogwaardig van kwaliteit. 
3. Met betrekking tot de Voorhof en het Dorps-

huis geldt de oorspronkelijke detaillering als 
uitgangspunt. 

 

 Aanvullende criteria 
Aanvullend gelden voor alle bouwwerken bin-
nen de kern de criteria zoals genoemd in para-
graaf 5.2. van deze nota.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
Voor het winkelcentrum geldt het beeldkwali-
teitplan Centrum Biddinghuizen. 
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Gebied 10. Biddinghuizen eerste schil 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
Het oorspronkelijke structuurplan van Bidding-
huizen naar een ontwerp van ir. R. Hajema uit 
1961 (herzien in 1963) wordt gekenmerkt door 
een strak, maar onregelmatig, geometrisch stra-
tenpatroon, waarbij de stroken met rijtjeswonin-
gen gegroepeerd zijn in (L-vormige) half-open 
bouwblokken. Door te variëren met de vorm van 
deze blokken is een afwisselend beeld ontstaan 
met doorzichten naar open ruimtes en langs de 
straten vanuit diverse standpunt. De voorzie-
ningen zijn gelijkelijk over de wijk verdeeld, ge-
situeerd in open, groene ruimtes. Aan het Plein, 
tegenover het dorpshart, is enige bebouwing 
met als bestemming (zakelijke) dienstverlening. 
In het centrum van het plan omsluiten twee L-
vormige blokken de Fruithof. De omgaande weg 
geeft vanuit het dorpshart toegang tot de om-
ringende blokken. De belangrijkste ontslui-
tingsweg vanuit de polder is de Dreef, 
tegelijkertijd de scheiding met de tweede schil. 
Aan westelijke zijde wordt de kern beschut door 
het dorpsbos. 
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De enige diagonaal in de plattegrond leidt naar 
het (sport)park, langs het groen dat vanuit de 
parkaanleg de wijk binnendringt. Hier vertoont 
de wijk ook het meest open beeld. De open 
ruimtes, (groene) pleinen, vormen een wezenlijk 
onderdeel van de groenstructuur, die het hele 
gebied dooradert. Voortuinen maken hier geen 
deel van uit, maar wel de overtuinen aan de 
Akkerhof, als herinnering aan de beeldkenmer-
ken van het boerenerf en tegenwoordig deels 
benut als parkeerplaats. Opvallend in het 
straatprofiel hier is dat de trottoirs alleen in de 
bestrating zijn aangegeven. Naast de 
groenstructuur is ook de inrichting van de 
openbare ruimte verzorgd te noemen. Het oor-
spronkelijke plan is rond 1970 opnieuw 
aanzienlijk bijgesteld, waarbij niet het 
structurele karakter veranderde, maar wel de 
bouwblokvormen (met name Klaversingel, de 
Lucernehof en de Koolzaadhof) rond de Fruithof 
een andere plattegrond kregen. De 
bouwblokken uit de eerste bebouwing hebben 
de rooilijn nog kaarsrecht.  
 

 

 

den van het deelgebied, worden gekenmerkt 
door aan- en uitbouwen, haaks dan wel schuin, 
aan de openbare weg. In afwijking van de oor-
spronkelijke structuur zijn de groene en natte 
randen ingevuld met villabebouwing en twee-
onder-een-kapwoningen (tweede schil). 
 

 

 

De bebouwing bestaat uit eenvormige rijtjeswo-
ningen (voor landarbeiders), waarbij de archi-
tectonische eenheid zich uitstrekt over vaak 
meerdere bouwblokken. Een aantal van de voor 
Oostelijk Flevoland ontwikkelde woningtypes is 
hier te vinden. De bebouwing is tweelaags on-
der een zadeldak in langsrichting, de rijtjes be-
staan veelal uit 6 tot 13 woningen, waarbij de 
langere rijtjes vaker voorkomen. De gevels zijn 
tamelijk vlak. 
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Die uit de tweede golf, met name aan de ran-

Bebouwing 



  

 

nen door de éénlaags aanbouwen een minder 
vlak beeld. De vensteropeningen zijn overwe-
gend horizontaal en strekken zich bij sommige 
types uit over bijna de hele breedte van de ver-
dieping. 

 

 

bouwd uit samengestelde volumes op recht-
hoekige plattegronden en met platte daken. 
De bebouwingsrand met de dienstverlening aan 
het Plein is afwisselend één- en tweelaags en 
vertoont een heterogeen beeld, met name van-
wege de gevarieerde materialen en kleuren. 
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Ook de bouwblokken uit de tweede golf verto-

Type Q met veel uitspringende balkons. 

De scholen zijn alzijdig ontworpen en opge-



Detaillering 
De woningen zijn opgemetseld in rode en ook 
wel gele baksteen, de daken gedekt met rode 
en donkere (zwartgrijze) pannen. Afhankelijk 
van het type wordt een aanzienlijk deel van de 
gevel op de eerste verdieping ingenomen door 
glas en plaatmateriaal (borstwering) of hout. 
Maar meer traditionele geheel gemetselde ge-
vels komen ook veelvuldig voor. De ramen zijn 
niet geleed. 

 

 

opvallend experiment wordt gevormd door de 
woningen van het ook in Dronten voorkomende 
type dat plaatmateriaal als borstwering heeft. 
De variant met de uitbouwen aan de voorzijde 
is in diverse, heldere kleuren opnieuw opge-
schilderd, waarbij de individuele kleurkeuze de 
gelijkvormigheid van de rijtjes doorbreekt. 

 

 

is divers. Ook hier is een aanzienlijk deel van 
de gevel in glas uitgevoerd. 
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De kleuren zijn van origine uniform, maar een 

De detaillering van de bebouwing aan het Plein 



De scholen zijn in baksteen opgetrokken, de 
gevels met de klaslokalen voor een groot deel 
in plaatmateriaal met gelede vensters in lichte 
kleuren geschilderd. 
 

 

 

Eenlaags seniorenwoningen aan de Cultuursin-
gel. 
 

 

 
   

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De eerste bebouwingsschil vanaf 1961 is sa-
men met de kern ontworpen door ir. R. Hajema 
(herzien in 1963) en is nog in zeer grote trekken 
herkenbaar. Kenmerkend is het strakke, maar 
onregelmatige, geometrische stratenpatroon, 
waarbij de stroken met rijtjeswoningen gegroe-
peerd zijn in (L-vormige) half-open bouwblok-
ken. Doorzichten naar open ruimtes en langs de 
straten bieden diverse perspectieven. Bijzonder 
zijn de woningen die als type voor Oostelijk Fle-
voland ontworpen zijn en de centrale ruimte van 
het Plein.  
 

 Beleid 
1. De bebouwingskarakteristieken zoals be-

schreven in de gebiedsbeschrijving dienen 
te worden gerespecteerd en, voorzover nog 
oorspronkelijk en behorende tot een bijzon-
dere typologie, te worden behouden. Dit 
geldt voor de hoofdvorm, de ritmiek en de 
detaillering.  

2. Uitgangspunt is de uniformiteit van de grote-
re architectonische eenheden. 

3. De architectonische kwaliteit van de voor-
zieningen in de wijk verdient de bijzondere 
aandacht. 

4. Bestaande zichtlijnen op beeldbepalende 
bouwwerken en op het groen dienen geres-
pecteerd te worden. 
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Afwijkende bebouwing 

P.C. basisschool De Rank. 



Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. Bouwinitiatieven houden de bestaande 

structuur en richting van de gebouwen her-
kenbaar en doorbreken deze niet. 

2. Nieuwbouw wordt ontworpen als grotere ar-
chitectonische eenheid. 

3. De bijzondere bouwwerken worden alzijdig 
ontworpen, waarbij de oriëntatie vrij is. 

 
Vormgeving 
1. De kapvorm sluit aan op de kapvormen zo-

als omschreven in de gebiedsbeschrijving. 
Eventuele dakkapellen, schoorstenen en 
andere inbreuken op het vlakke dakschild, 
moeten ritmisch geplaatst worden.  

2. De gevel is helder van opbouw en sluit aan 
op de kenmerken zoals omschreven in de 
gebiedsbeschrijving. 

3. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

4. Aan-, op- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden per bouwkundige eenheid op iden-
tieke wijze uitgevoerd en in samenhang met 
de hoofdvorm gebouwd. Onderling te ver-
schillende behandeling maakt dat een be-
bouwingscluster visueel ‘uit elkaar valt’. 

5. Dakkapellen worden per bouwkundige een-
heid op identieke wijze en in samenhang 
met de hoofdvorm en binnen het ritme van 
gevolg in samenhang de eenheid uitge-
voerd.  

6. Bij verbouwingen moet bij woningen die 
specifiek voor de polder zijn ontworpen aan-
dacht worden besteed aan behoud van de 
oorspronkelijk herkenbare hoofdvorm en 
gevelindeling. 

7. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  
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Detaillering, kleuren en materialen 
1. Kleur en materialen van nieuwbouwinvullin-

gen, zijnde woningen, sluiten aan op de 
kleur en materialen zoals omschreven in de 
gebiedsbeschrijving. 

2. De detaillering, kleur en materialen van de 
rijtjeshuizen dienen binnen de bouweenheid 
aan een hoge mate van uniformiteit te be-
antwoorden, zowel in de nieuwbouw als in 
de bestaande bebouwing.  

3. Damwandprofielen zijn niet toegestaan. 
4. Aan- op- en uitbouwen volgen in kleur, ma-

teriaal en detaillering de hoofdvorm. 
5. De detaillering van de woonhuisbebouwing, 

specifiek voor de nieuwe polder ontworpen, 
wordt gerespecteerd. 

 
Aanvullende criteria 
Voor bijzondere bouwwerken ten behoeve van 
voorzieningen gelden aanvullend de criteria van 
paragraaf 5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
 

  

 



Gebied 11. Biddinghuizen tweede schil 
   
 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Biddinghuizen tweede schil, raadsbesluit 27 mei 2004              11.1 



Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
De nieuwbouwwijken van Biddinghuizen be-
staan uit enerzijds smalle stroken tussen de 
eerste schil en de parkaanleg en de Hoge Vaart 
en anderzijds uit de grotere, meer zelfstandig 
ontwikkelde wijken Bremerpark en De Baan - 
De Dreef aan de west-zuidwestelijke zijde. Voor 
deze laatste wijken is de infrastructuur omge-
legd. De bescheiden bebouwing aan De Bui-
tenkant kwam als eerste tot stand, begin jaren 
zeventig. Hierna, vanaf medio jaren zeventig tot 
en met begin jaren tachtig, ontstond De Baan - 
De Dreef en ten slotte begin jaren negentig 
Bremerpark en De Karwijhof. In tegenstelling tot 
de structuur van de eerste schil worden de 
nieuwbouwwijken gekenmerkt door een kronke-
lig en bochtig wegenverloop. Binnen De Baan - 
De Dreef is een lusvormige doorgaande route 
(De Deel - Het Erf) de ontsluitingsweg, binnen 
Bremerpark de lineaire Parksingel. De bebou-
wing bestaat uit (half) vrijstaande woningen, 
geschakelde twee-onder-een-kapwoningen en 
ook wel rijtjes, de meeste woningen met voor-
tuinen. Over de hele linie is de rooilijn versprin-
gend. In de wijken zijn geen stedenbouwkundi-
ge accenten en evenmin is er sprake van een 
hiërarchische geleding. De groenstructuur bin-
nen de wijken is verzorgd.  
 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Biddinghuizen tweede schil, raadsbesluit 27 mei 2004              11.2 



Bebouwing 
De bebouwing is overwegend tweelaags onder 
een kap. De vrijstaande woningen en inciden-
teel ook geschakelde woningen (De Hooiberg) 
zijn overwegend éénlaags.  
 

 

 

 

gen met een plat dak, lessenaardak, een com-
binatie van dakvormen of anderszins afwijkende 
kapvormen gebouwd. Maar het traditionele za-
deldak overheerst, vaak ook geschakeld en in 
dwarsrichting, maar in langsrichting komt ook 
veelvuldig voor. Daarnaast komen ook schild-
daken voor. De woningen vormen vaak binnen 
een cluster een architectonische eenheid. Be-
halve de traditioneel vormgegeven woningen 
zijn er ook clusters onder architectuur ontwor-
pen, waardoor een zekere afwisseling in de be-
bouwing wordt bereikt. 
 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Biddinghuizen tweede schil, raadsbesluit 27 mei 2004              11.3 

Parksingel. 

Met name in de jaren negentig zijn ook wonin-



In De Baan - De Dreef is een cluster met sterk 
expressieve kappen (Het Erf) en ook de driel-
aags woningen aan De Landauer vormen door 
de gekoppelde erkers een opvallend element. 

 

 

De meeste woonhuizen zijn opgetrokken in een 
lichte tot lichtgele en in mindere mate in grijze 
baksteen, de daken gedekt met oranje en zwar-
te pannen. 
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Detaillering 



Recentelijk is sprake van meer rode baksteen 
als materiaal.  
 

 

 
 

 

dakbedekking van de woningen aan Het Erf.  
 

 

 

leed. De vensters van de minder traditionele 
woningen zijn vaker horizontaal. Dakkapellen 
komen veelvuldig voor in de wijken en in een 
enkel geval is voor één type gekozen (een 
“trendsetter”).  
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Als gevelmateriaal is ook hout toegepast. 

Een opvallend materiaal is de rode golfplaten 

De vensters zijn overwegend verticaal en onge-



Afwijkende bebouwing 
Middelhoogbouw aan De Waterkant. 
 

 

 
   

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De uitbreidingswijken uit de tweede schil zijn 
kenmerkend voor de stedenbouwkundige en 
architectonische ontwikkelingen in Nederland 
van de jaren tachtig tot en met de jaren negen-
tig. De wijken worden gekenmerkt door een 
heldere structuur van rondgaande routes met 
de buurtstraten daarop aangetakt. De bebou-
wing bestaat merendeels uit geclusterde wo-
ningen in een groene omgeving. De detaillering 
is per architectuureenheid niet bijzonder rijk, 
maar wel eenduidig.  
 

 Beleid 
1. De structurele en ruimtelijke karakteristie-

ken zoals beschreven in de gebiedsbe-
schrijving dienen te worden gerespecteerd. 
Binnen de bebouwing worden bindende 
kenmerken gerespecteerd.  

2. De architectonische kwaliteit van de voor-
zieningen in de wijk verdient bijzondere 
aandacht. 

 

 

Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. Bouwinitiatieven houden de bestaande ste-

denbouwkundige structuur herkenbaar en 
intact. 

2. De bijzondere bouwwerken worden alzijdig 
ontworpen, waarbij de oriëntatie vrij is. 

 
Vormgeving 
1. Diverse kapvormen en ook platte daken zijn 

toegestaan, herkenbaar en uniform binnen 
de architectuureenheid.  
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2. Aan-, op- en uitbouwen, dakkapellen inbe-
grepen, en bijgebouwen worden per bouw-
kundige eenheid op identieke wijze uitge-
voerd en in samenhang met de hoofdvorm 
ontwikkeld. 

3. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

4. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering, kleur en materialen van de 

rijtjeswoningen zijn uniform in het muurwerk 
en in de dakbedekking. 

2. Damwandprofielen zijn niet toegestaan. 
3. Aan- op- en uitbouwen volgen in kleur, ma-

teriaal en detaillering de hoofdvorm. 
 
Aanvullende criteria 
Voor nieuwbouw ten behoeve van voorzienin-
gen gelden aanvullend de criteria van paragraaf 
5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
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Gebied 12. Biddinghuizen bedrijventerrein 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur  
De structuur van het bedrijventerrein in Bid-
dinghuizen is bijzonder omdat het deelgebied 
diep de kern en de woongebieden binnendringt. 
Direct achter het Dorpshuis is aan de Haven-
weg een deel van het bedrijvengebied ontwik-
keld om te worden voortgezet aan de overkant 
van de Swifterweg, in het gebied Noorderbaan-
Oostweg. Het bedrijventerrein strekt zich uit in 
de lengte van de Hoge Vaart, zowel aan de Ha-
venweg die zich L-vormig voortzet, als aan de 
andere kant van de Swifterweg. Recentelijk is 
het bedrijventerrein in zuidoostelijke richting uit-
gebreid met het gebied aan de Oldebroeker-
weg. De gebieden worden vanaf de Swifterweg 
(die overgaat in de Baan) ontsloten. Het stra-
tenpatroon is als gebruikelijk: rechte lange we-
gen met haakse kruisingen. Ook het bebou-
wingspatroon, grotere en kleinere hallen haaks 
op de weg, wijkt niet af van het gangbare. De 
grotere structuren zijn aan de Hoge Vaart gesi-
tueerd, de kleinere hallen met bedrijfswoningen 
aan de Ploegschaar en de Plantweg. Aan de 
Havenweg zijn de structuren middelgroot. 
 

 

 

De hallen zijn op (samengestelde) rechthoekige 
plattegronden opgetrokken, de meeste onder 
zadeldaken, een enkele onder een plat dak. Het 
grootste gedeelte van de hallen is gebouwd 
rond een staalskelet, maar ook hier zijn uitzon-
deringen. In hoofdvorm is er geen verschil tus-
sen de grotere en de kleinere hallen. Los van 
de hallen is enige bebouwing met kantoorfunc-
tie gerealiseerd, eenvoudige platgedekte ku-
bische bouwvormen. 
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Bebouwing 



De bedrijfswoningen zijn eenvoudig en traditio-
neel van karakter. 

 

 

len, zoals die van Gicom, binnen de beperkin-
gen van de hoofdvorm architectonisch verbij-
zonderd zijn. 
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Des te meer opvallend is het dat sommige hal-



Detaillering 
De hallen zijn opgetrokken op een gemetselde 
plint of onderbouw in lichtgele of rode baksteen 
met als opbouw damwandprofielen in de kleu-
ren groen, grijs, blauw en bruin. 

 

 

heldere, frisse kleuren. De dakbedekking is 
overwegend golfplaat. 

 

 

zijn gebouwd in baksteen. Hier en daar is voor 
de kantoorgebouwen ook wel beton als gevel-
bekleding toegepast. 
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Een aantal van de nieuwere hallen vertoont ook 

Zowel kantoorgebouwen als bedrijfswoningen 



Afwijkende bebouwing 
Aan de Noorderbaan is de oudste bebouwing, 
Agrifirm, een monumentaal ensemble.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
De jachthaven. 
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Silo’s van Blonk.  

Het antenneveld. 



De betonnen hal van Keijl transport is een 
voorbeeld van vroege bedrijfsbebouwing, die in 
vormentaal aansluit bij de boerderijen van Oos-
telijk Flevoland. 
 
Ecosave  
 

 

 
 

Dynamiek 
   
Bedrijventerreinen verkeren uit de aard der 
zaak in een voortdurend transformatieproces, 
waarbij opeenvolgende bouwtypes en -metho-
des per periode herkenbaar zijn.  
 

  

   

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
Het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door een 
heterogene bebouwing, waarbij nieuwe invullin-
gen een eigen, herkenbaar karakter hebben. Bij 
vernieuwing wordt de bestaande kwaliteit als 
uitgangspunt genomen, waarbij ingeval van vol-
ledige nieuwbouw ook een kwaliteitsverbetering 
zal moeten worden bereikt. 
 

 Beleid 
1. Bij verbouwingen en uitbreidingen dienen 

de bebouwingskarakteristieken, zoals die in 
de gebiedsbeschrijving zijn omschreven te 
worden gerespecteerd. Gestreefd wordt 
naar een clustering van bouwwerken in 
hoofdvorm en volume. 

2. Bij nieuwbouw en vervanging is vernieuwing 
mogelijk. 

3.  
 

Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. De gebouwen dienen haaks op of parallel 

aan de weg te zijn georiënteerd. 
2. Het representatieve deel van het gebouw 

dient zich aan de zijde van de openbare 
weg te bevinden. 
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3. Op de grens van het bedrijventerrein met de 
woonwijken dient de bedrijfsbebouwing zich 
te voegen naar de bebouwing in de directe 
omgeving. 

 
Vormgeving 
1. Het bouwwerk is alzijdig ontworpen met het 

accent op de voorgevel. 
2. De opbouw van de gevels is consequent en 

goed van verhoudingen. 
3. De bedrijfsgebouwen zijn eenduidig van 

hoofdvorm met een heldere dakcontour. 
4. Het kantoorgedeelte is duidelijk te onder-

scheiden van het bedrijfsgedeelte, waarbij 
de verhouding tussen open en gesloten van 
belang is. 

5. Van de overige bebouwing is de functie in 
de vormgeving afleesbaar.  

6. Uitbreidingen dienen te worden afgestemd 
op het bestaande gebouw. 

7. Erfafscheidingen, niet zijnde hekwerken, 
zijn afgestemd op de vormgeving van de 
bebouwing. 

8. Bij verbouwing van de bebouwing uit de pe-
riode van de eerste aanleg dienen de in de 
gebiedsbeschrijving genoemde karakteris-
tieken te worden gerespecteerd. 

9. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

10. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  

 

 Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering kan per gebouw verschillen 

en uiteenlopen van sober tot rijker gedetail-
leerd, maar dienen binnen één gebouw een-
duidig te zijn. 

2. Hetzelfde geldt voor kleuren en materialen: 
per gebouw een beperkt palet.  

3. Op de zichtlocaties sluit de detaillering aan 
op de beleving van fiets- en voetgangers-
verkeer en is de gevel op de begane grond 
zo transparant mogelijk. 

4. Het toegepaste materiaal is geheel of voor 
een aanzienlijk deel van een hoogwaardige 
kwaliteit. 

5. Bestaande industriële bouwwerken uit de 
periode van de eerste aanleg worden bij 
verbouw niet bekleed met afwijkend plaat-
materiaal.  

 
Aanvullende criteria 
Aanvullende criteria voor architectonische 
kwaliteit met betrekking tot de nieuwbouw zijn 
beschreven in paragraaf 5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
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Gebied 13. Swifterbant centrum 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
De kern van Swifterbant, met daarin opgeno-
men de belangrijkste voorzieningen, is zeer be-
scheiden van afmetingen. Een opvallend ken-
merk is de vloeiende overgang naar het nabij 
gelegen bedrijventerrein De Kolk. Behalve de 
kerk De Hoeksteen en de bibliotheek zijn in de 
kern ook de winkel- en horecavestigingen ge-
bundeld. Vanwege genoemde bescheiden af-
metingen van de kern, heeft dit zijn weerslag op 
het gebruik van de ruimte, dat voor een aan-
zienlijk deel wordt ingenomen door ruimte voor 
opslag en laden en lossen. De kerktoren van 
De Hoeksteen is de dominante blikvanger bin-
nen de kern en binnen Swifterbant als geheel. 
De situering aan het eind van de groenstrook 
tussen de rijtjeswoningen van De Greente is 
bewust gekozen. Hiermee heeft de kern na-
drukkelijk een voorkant en een achterkant, het-
geen ook tot uitdrukking komt in de onbestemde 
ruimte achter de supermarkt.  
 
Op de kerktoren, met de ‘vissebek’ als beëindi-
ging is vanaf diverse plaatsen een zichtlijn. 
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Bebouwing 
Vanwege de verschillende functies binnen het 
gebied is de bebouwing divers. Een contrast 
wordt gevormd door de grootschalige hal van 
de supermarkt en de kleinschalige woon-
winkelbebouwing. Deze laatste wordt geken-
merkt door een tweelaags woongedeelte en 
éénlaags winkels, onder platte daken, met een 
luifel (droogloop).  
 

 

 

met een kleinere (schoorsteen)toren, zijn archi-
tectonische blikvangers. De hoofdmassa van de 
bebouwing is blokvormig met afwisselend platte 
daken en zadeldaken. 

 

 

is indifferent van vormgeving. 
 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Swifterbant centrum, raadsbesluit 27 mei 2004             13.3 

De Hoeksteen en in mindere mate de Kombuis, 

De bebouwing aan de achterzijde (Binnendoor) 



Detaillering 
Lichtgele baksteen overheerst, maar plaatmate-
riaal, met name aan de achterzijde, komt ook 
voor. De Kombuis wordt gekenmerkt door een 
meer rode baksteen afgewisseld met grote 
glasoppervlakten. 
De supermarkt is ook in de verhouding tussen 
open en gesloten en materiaal afwijkend ten 
opzichte van de kleinschalige bebouwing in de 
kern. 
 

 

 
 

Dynamiek 
   
Voor het centrum van Swifterbant is in oktober 
2001 een Nota van uitgangspunten opgesteld, 
die ook consequenties heeft voor de aangren-
zende gebieden van de eerste en de tweede 
schil. Inmiddels is de vrijstellingsprocedure in-
gezet. 
 

  

 

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
Het centrum van Swifterbant is karakteristiek 
voor de wijze waarop de woonkernen van de 
Oostelijke Flevopolder zijn ingericht, de publie-
ke en commerciële bouwwerken geconcen-
treerd aan de uitgaande weg. De relatie met de 
bebouwing uit de periode van de eerste aanleg 
is merkbaar aanwezig, maar het functionele ge-
bruik van de ruimte prevaleert. 
 

 Beleid 
1. De architectonische kwaliteit van de be-

bouwing in de kern verdient bijzondere aan-
dacht.  

2. De oorspronkelijke bebouwingskarakteris-
tieken zoals beschreven in de gebiedsbe-
schrijving en voor zover nog aanwezig die-
nen te worden gerespecteerd.  

3. Bestaande zichtlijnen dienen behouden te 
worden. 
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Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. De bijzondere bouwwerken worden alzijdig 

ontworpen, waarbij de oriëntatie vrij is. 
 
Vormgeving 
1. Nieuwe ontwikkelingen zijn gerelateerd aan 

de bestaande maat, schaal en hoog - laag 
verhoudingen. 

2. De plattegronden zijn helder en gebaseerd 
op rechthoekige grondvormen. 

3. De plint reageert functioneel of visueel op 
het maaiveld. 

4. Gevels en dakcontouren zijn helder van op-
bouw en overwegend gebaseerd op recht-
hoekige vormen.  

5. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd.  

6. Achterkanten zichtbaar vanaf de openbare 
weg vertonen een heldere opbouw.  

7. De architectonische eenheid wordt geres-
pecteerd. 

8. Aan-, op- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden per bouwkundige eenheid op iden-
tieke wijze uitgevoerd en in samenhang met 
de hoofdvorm.  

9. Dit geldt tevens voor de luifels van de win-
kelbebouwing. 

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. De detaillering is zorgvuldig en in schaal en 

proporties passend bij de architectuur.  
2. Het materiaal is hoogwaardig van kwaliteit. 
3. Met betrekking tot De Hoeksteen is de oor-

spronkelijke detaillering het uitgangspunt. 
 

 Aanvullende criteria  
Aanvullend gelden voor alle bouwwerken bin-
nen de kern de criteria zoals genoemd in para-
graaf 5.2. van deze nota.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4. 
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Swifterbant centrum, raadsbesluit 27 mei 2004             13.5 



Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Swifterbant centrum, raadsbesluit 27 mei 2004             13.6 

 



Gebied 14. Swifterbant eerste schil 
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Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
De structuur van de eerste aanleg van Swifter-
bant wordt bepaald door de vorm van een vis-
graat, opgebouwd uit rijtjeswoningen, rond de 
langwerpige groenaanleg van De Greente. Het 
oorspronkelijk ontwerp van 1961 was van de 
hand van W.J.G. van Mourik. Hieromheen ont-
stonden, als gevolg van herziening van het 
structuurplan, in het zuidoosten en het zuidwes-
ten (Bloemenbuurt en Buitenhof) meer vierkan-
te en rechthoekige open bouwblokken met rij-
tjeswoningen in een haaks stratenpatroon. De 
grens tussen deze twee structuren wordt ge-
vormd door de Zuidsingel en De Lange Streek, 
de gebogen hoofdontsluitingsweg binnen Swif-
terbant. 
 

 

renoveerd. 

 

de Zuidsingel zijn open groene plantsoenen met 
daarin vrijgelegen scholen en een gezond-
heidscentrum opgenomen. 
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Het noordelijk gedeelte van de visgraatstructuur wordt ge-

Aan De Lange Streek en in mindere mate aan 



De bebouwing van de Bloemenbuurt grenst aan 
een groenstrook met daarin de dorpscamping 
en het hertenkamp. Deze groenstrook wordt 
voortgezet in het groen van de parkaanleg en 
ten slotte in het groen van het dorpsbos. In de 
noordelijke bosrand zijn een sportpark en een 
volkstuinencomplex opgenomen. Naast de 
groenstructuur is ook de inrichting van de 
openbare ruimte verzorgd te noemen. 
 

 

 

De bebouwing van de rijtjeswoningen aan 
weerszijden van De Greente zijn per steden-
bouwkundige eenheid identieke woningen met 
de kap, een zadeldak, in langsrichting. De wo-
ningen zijn eenvoudig van vormgeving, twee-
laags in een rechte rooilijn, de plattegrond af-
leesbaar in de vensterindeling. Grote raampar-
tijen komen relatief vaak voor, soms bestaande 
uit prefab gevelpanelen. De kloeke gemetselde 
schoorstenen verlenen de rijtjes een zeker rit-
me.  
 

 

 

vormgeving, diverse typen te ontdekken, bij-
voorbeeld het type met uitgebouwd venster op 
de begane grond en de overstek op de verdie-
ping.  
 

 

 

Welstandsnota 2004 - Gemeente Dronten, Swifterbant eerste schil, raadsbesluit 27 mei 2004            14.3 

Ook bij renovatie wordt gewerkt met prefab gevelpanelen. 

Binnen de rijtjes zijn, ondanks de eenvoudige 

Bebouwing 



De scholen zijn éénlaags op samengestelde 
plattegronden, rechthoekig onder platte of flauw 
hellende daken en alzijdig ontworpen. Uit de 
aard der functie kennen ook de scholen grote 
glasoppervlaktes. 
 

  

Rood genuanceerde baksteen is het meest ge-
bruikte materiaal. In de nieuwere woningen is 
ook gele baksteen verwerkt. In de woningen 
aan de Zuidsingel e.o. zijn op de begane grond 
betonblokken toegepast. Als dakbedekking ko-
men in het oudste gedeelte overwegend oranje 
pannen voor. In de gevelpanelen is plaatmateri-
aal verwerkt, maar vaak zijn de kozijnen in ge-
woon hout uitgevoerd. De ramen van de wonin-
gen zijn niet architectonisch geleed, die van de 
scholen vaak wel in één groot en enkele kleine-
re ramen. Het houtwerk is wit met kleuraccen-
ten in de architectonisch verbijzonderde onder-
delen. Een voorbeeld is het beschot tussen de 
vensters.  
 

 

 
Afwijkende bebouwing 
In de overgang van het groen in de bebouwing 
is een aantal voorzieningen geconcentreerd: de 
dorpscamping De Abelen, het hertenkamp, het 
zwembad en de peuterspeelzaal.  
 

 

Afwijkend en opvallend kleurgebruik. 
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Detaillering 



De Noordsingel met de verspringende rooilijn 
en de Rabobank betreft een latere invulling van 
het plan. 
 

 

 

voor de kunst in de openbare ruimte. 
 
Jehova’s getuigen: vanaf de openbare weg 
nauwelijks zichtbaar. 
 

 

 
 

Dynamiek 
   
Voor de Hertenkamplaan is een beeldkwaliteit-
plan opgesteld, waarbij de voorgestelde archi-
tectuur aansluit op de stijl van de jaren dertig. 
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Het bibliotheekgebouw dient mede als decor 



Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De eerste bebouwingsschil vanaf 1961 is sa-
men met de kern ontworpen door W.J.G. van 
Mourik en vertoont nog in zeer grote trekken de 
oorspronkelijke structuur met daarbinnen de 
bebouwing, gefaseerd tot stand gekomen, uit 
de periode van de eerste aanleg. De visgraat-
structuur van de rijtjeswoningen aan de centrale 
groenstrook is een bijzonder en waardevol ge-
geven. Bijzonder zijn eveneens de woningen 
die als type voor Oostelijk Flevoland ontworpen 
zijn. 
 

 Beleid 
1. De bebouwingskarakteristieken zoals be-

schreven in de gebiedsbeschrijving dienen 
te worden gerespecteerd en, voorzover nog 
oorspronkelijk en behorende tot een bijzon-
dere typologie, te worden behouden. Dit 
geldt voor de hoofdvorm, de ritmiek en de 
detaillering.  

2. Uitgangspunt is de uniformiteit van de grote-
re architectonische eenheden. 

3. De architectonische kwaliteit van de voor-
zieningen in de wijk verdient de bijzondere 
aandacht. 

4. Bestaande zichtlijnen op beeldbepalende 
bouwwerken en op het groen dienen geres-
pecteerd te worden. 

 

Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden conform het 
welstandsbeleid getoetst aan de volgende 
criteria:  
Situering 
1. Bouwinitiatieven houden de bestaande 

structuur en richting van de gebouwen her-
kenbaar en doorbreken deze niet. 

2. Nieuwbouw wordt ontworpen als grotere ar-
chitectonische eenheid. 

3. De bijzondere bouwwerken worden alzijdig 
ontworpen, waarbij de oriëntatie vrij is. 

 
Vormgeving 
1. De kapvorm sluit aan op de kapvormen zo-

als omschreven in de gebiedsbeschrijving. 
Eventuele dakkapellen, schoorstenen en 
andere inbreuken op het vlakke dakschild, 
ritmisch geplaatst.  

2. De gevel is helder van opbouw en sluit aan 
op de kenmerken zoals omschreven in de 
gebiedsbeschrijving. 

3. De plaats en de afmetingen van raam- en 
deuropeningen in de gevels en de dakvlak-
ken dienen op elkaar te zijn afgestemd. 
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4. Aan-, op- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden per bouwkundige eenheid op iden-
tieke wijze uitgevoerd en in samenhang met 
de hoofdvorm gebouwd. Onderling te ver-
schillende behandeling maakt dat een be-
bouwingscluster visueel ‘uit elkaar valt’. 

5. Dakkapellen en erkers worden per bouw-
kundige eenheid op identieke wijze uitge-
voerd, in samenhang met de hoofdvorm en 
binnen het ritme van de eenheid.  

6. Bij verbouwingen moet bij woningen die 
specifiek voor de polder zijn ontworpen aan-
dacht worden besteed aan behoud van de 
oorspronkelijk herkenbare hoofdvorm en 
gevelindeling. 

7. Bij uitbreidingen en verbouwingen van de 
afwijkende bebouwing dienen de bebou-
wingskarakteristieken te worden behouden 
dan wel versterkt.  

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. Kleur en materialen van nieuwbouwinvullin-

gen, zijnde woningen, sluiten aan op de 
kleur en materialen zoals omschreven in de 
gebiedsbeschrijving. 

2. De detaillering, kleur en materialen van de 
rijtjeshuizen dienen binnen de bouweenheid 
aan een hoge mate van uniformiteit te be-
antwoorden, zowel in de nieuwbouw als in 
de bestaande bebouwing.  

3. Damwandprofielen zijn niet toegestaan. 
4. Aan- op- en uitbouwen volgen in kleur, ma-

teriaal en detaillering de hoofdvorm. 
5. De detaillering van de woonhuisbebouwing, 

specifiek voor de polder ontworpen, wordt 
gerespecteerd. 

 
Aanvullende criteria  
Voor bijzondere bouwwerken ten behoeve van 
voorzieningen gelden aanvullend de criteria van 
paragraaf 5.2.  
Voor licht vergunningplichtige bouwwerken gel-
den de criteria uit paragraaf 5.3.  
Criteria voor ernstige strijd met welstand zijn 
opgenomen in paragraaf 5.4.  
Paragraaf 5.5. betreft specifieke reclamerichtlij-
nen.  
Voor dit gebied geldt het beeldkwaliteitplan Her-
tenkamplaan. 
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