st 2

4.1.2 Overkappingen en carports (bijbehorend bouwwerk) (st 2)
Omschrijving en uitgangspunten

1m min

De overkapping staat los op het erf of tegen
het hoofdgebouw aan en is meestal bedoeld als carport of luifel boven een deur of
raampartij. Als overkappingen zichtbaar zijn
vanuit de openbare ruimte, zijn ze voor het
straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat
daarom uit naar een overkapping in het achtererfgebied.

De gemeente streeft in principe naar een bescheiden uiterlijk van de overkappingen: materialen en kleuren van gevels en dakvlakken afgestemd op die van het hoofdgebouw, eenvoudige kapvorm en geen onnodig grote dakoverstekken of versieringen. Overkappingen moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt zijn aan
het oorspronkelijke hoofdgebouw en afgestemd worden op het karakter van het hoofdgebouw
of de erfinrichting. Een belangrijk kenmerk van een overkapping is de transparantie. Overkappingen mogen niet met wanden worden dichtgezet.

Criteria
plaatsing




plaatsing (aan de zijgevel) minimaal 1,0 meter terugliggend ten opzichte van
de voorgevellijn hoofdgebouw;
bij een woning met een garage dient de carport te zijn gesitueerd voor de garage;
bij een woning met een berging in de voortuin dient de carport te zijn gekoppeld aan die berging.

maatvoering


hoogte niet meer dan 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping van
het hoofdgebouw en niet hoger dan het hoofdgebouw.

vormgeving




de overkapping is plat afgedekt;
de vormgeving is in één bouwlaag met een rechthoekige of een van het hoofdgebouw afgeleide plattegrond;
detaillering is afgeleid van het hoofdgebouw.

materiaal en kleur





het materiaal- en kleurgebruik is gelijk of gelijkwaardig aan het hoofdgebouw
of afgestemd op een tuinkarakter (metselwerk of hout);
de kolommen zijn slank (max ca. 15 x 15 cm) en uitgevoerd in een donkere
kleur of afgestemd op boeiboord en kozijnen;
het boeiboord is uitgevoerd in dezelfde kleur als de kozijnen van de woning of
hierop afgestemd.
er is geen toepassing van betonplaten of damwandprofielen.

links: carport terugliggend t.o.v. hoofdgebouw.
rechts: carport gekoppeld aan de berging.
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