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4.1.4 Dakkapellen (st 4)
Omschrijving en uitgangspunten

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw
in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te
verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak
te vergroten. Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het
straatbeeld zeer bepalend. Later toegevoegde
dakkapellen zijn zelden een verrijking van het
straatbeeld. Wanneer het mogelijk is heeft
het de voorkeur de dakkapel in het achtererfgebied aan te brengen .
Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaatsen van een
dakkapel mag dus niet ten koste gaan van de karakteristiek van de kapvorm. Daarom mag een
dakkapel nooit domineren in het silhouet van het dak en moet de noklijn van het dak, afhankelijk van het straatprofiel, vanaf de weg zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de
gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op
een horizontale lijn. Herhaling binnen een blok (van dezelfde architectuur/bouwstijl) kan rust
en samenhang brengen.

Criteria
algemeen





de dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het betreffende dakvlak van het bouwblok;
de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw;
geen dakkapel op een bijbehorend bouwwerk;
geen dakkapel op een wolfseind.

plaatsing en aantal








bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op
horizontale lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt;
bij een individueel hoofdgebouw gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan geleding voorgevel;
bij plat afgedekte dakkapel afstand tot dakrand minimaal 1,0 m boven, onder
en aan weerszijden van de dakkapel. afstand tot boven en onderkant dak verticaal gemeten, afstand tot zijkant gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel
(bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel);
bij aangekapte dakkapel afstand tot dakrand minimaal 0,50 m boven en 1,0
m onder en aan weerszijden van de dakkapel, afstand tot boven en onderkant
dak verticaal gemeten, afstand tot zijkant gemeten aan de bovenzijde van de
dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel);
niet meer dan één dakkapel per woning op het betreffende dakvlak.

maatvoering



linksonder: plat afgedekte dakkapel.
rechtsonder: aangekapte dakkapel.

hoogte maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van
het dakvlak met een maximum van 1,75 meter gemeten vanaf voet dakkapel
tot bovenzijde boeiboord of daktrim;
breedte in totaal maximaal 50% van de breedte van het dakvlak met een maximum van 3,50 meter gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren
of eindgevels gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel).

vormgeving




plat afgedekt of, bij een dakhelling gelijk of groter dan 45° desgewenst een
aangekapte dakkapel met een minimale dakhelling van 25°;
indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen
van hoofdgebouw;
geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en
ornamenten.

materiaal en kleur




materiaal- en kleurgebruik kozijnen en profielen gelijk aan kozijnen en profielen hoofdgebouw;
beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak, eventueel alleen in
ondergeschikte mate tussen de glasvlakken;
zijwanden dakkapel in wit of een donkere kleur of afgewerkt in kleur van het
dakvlak.
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