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1.1 inleiding
De stadmuur/zeemuur vormt een bijzonder onderdeel van de stadsstructuur van Harderwijk: opmerkelijk door de grote
lengte en ooit markant door de positie op de grens van land en zee.
De ontwikkeling van het Waterfront heeft tot doel het water en de binnenstad weer op elkaar te betrekken. Daarom is
het zichtbaar maken van de stadsmuur een belangrijke doelstelling.

Het BKP Stadsmuren geeft een analyse van de bestaande situatie, concludeert waar deze geen recht doet aan de
(historische) kwaliteiten en beschrijft het beoogde beeld en het gewenste gebruik. Een goed ervaarbare stadsmuur is
vitaal voor het beleven van Waterfront en een sierraad voor de binnenstad. Anderzijds kunnen terrassen bijdragen aan
aantrekkelijk Waterfront door de verlevendiging van het straatleven en het straatbeeld. Voorwaarde is wel dat de
terrassen goed zijn ingericht, een verzorgde uitstraling hebben en zich daar bevinden waar de ruimte zich ervoor leent.
Dat wil zeggen dat ze zich goed voegen in de historische omgeving en inspelen op de transformatie van de Boulevard.
Goede afspraken over en richtlijnen voor een zorgvuldige inpassing van terrassen is ook van belang vanwege de
aanzienlijke omvang die ze nu hebben.

Het BKP Terrassen is uitgangspunt bij de toetsing van aanvragen in het kader van de Omgevingsvergunning voor de
activiteit ‘bouwen’.
Terrassen dienen altijd te voldoen aan de APV.

Het BKP Terrassen zoekt een optimum in het beoogde beeld van de stadsmuur en Boulevard en het gewenste gebruik
van de terrassen in relatie tot de haven. Het BKP is te lezen als een uitwerking van het BKP Stadmuren. Daarom halen we
hier enkel relevante passages aan.
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1.2 BKP Stadsmuren, maart 2006
De muur:
“De kwaliteit van de stadsmuur is vooral gelegen in zijn massiviteit. De hoogte, in samenhang met de grote lengte en
geslotenheid, schermen een groot deel van het zicht op de stad af en vormen een nadrukkelijk element in een dansend
beeld van panden en vooral daken. Door de grote en massieve uitstraling moest de muur mogelijke indringers in het
verleden afschrikken.
Daarnaast is aan de muur door zijn eenvoud in vorm, materiaalgebruik en kleur een zekere bescheidenheid toe te kennen
in de veelheid van elementen vooral binnen de stad maar tegenwoordig ook daarbuiten. Vooral deze historische
kenmerken vormen de belangrijkste kwaliteit voor het beeld.”

Bebouwing aan en buiten de muur:
“Rondom de poorten en torens is bebouwing ontstaan. De terrassen en uitbreidingen die daar zijn opgericht
ondergraven de kwaliteit van zowel de muur met zijn poorten en torens als ook de kwaliteit van de 19de eeuwse
bebouwing rondom de Vischpoort en de doorgang bij de Bruggestraat. Op veel plaatsen buiten de muur is door allerlei
bebouwing, terrassen en straatmeubilair de muur uit het zicht verdwenen, waardoor de langgerektheid en massiviteit
teniet zijn gedaan. Enkele van dergelijke onderdelen zijn zo hoog dat ook de doorgaande bovenste lijn van de muur
herhaaldelijk wordt onderbroken.
De Jacobstoren is een belangrijk historisch element in de muur en dient dan ook goed tot zijn recht te komen in de
nieuwe situatie. In de huidige situatie staat de aanwezige bebouwing te dicht op de Jacobstoren.”

“Terrasafscheidingen zijn er te kust en te keur. Er is geen eenheid in de verschillende typen. Meestal worden de
terrasafscheidingen gebruikt voor reclame-uitingen, hierdoor worden ze nog opvallender. De eenduidige ruimte buiten
de muur wordt teveel onderbroken.”

Algemene richtlijnen tot verbetering van de beeldkwaliteit:
“Terrassen “aan“ gebouwen: muurtjes, schermen e.d. verwijderen en vervangen door uniform systeem (eenvoudig van
vorm en uitstraling, transparant). Terrasschermen moeten eenvoudig van vorm en uitstraling zijn. Door ze transparant te
houden blijft de ruimte meer open. Daar waar terrassen zijn toegestaan de schermen uitvoeren in metaal en glas.”
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1.3 BKP Waterfront-Zuid, januari 2013
In het BKP Waterfront-Zuid, waar het hoge ambitieniveau voor bebouwing en openbare ruimte is vastgelegd, zijn
terrassen niet afzonderlijk beschreven.
“De Boulevard zal een sterke openbare ruimte worden. De bestrating, het meubilair en de verlichting hebben een
eenduidige hoogwaardige uitstraling en de keuze van de materialen, de bomen en de inrichtingselementen is continue
van begin tot eind.”
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1.4 Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ staat het volgende geschreven over terrassen:
“Het terrassenbeleid is iets wat niet speciﬁek geregeld wordt in het bestemmingsplan. Terrassen zijn in principe onbeperkt mogelijk binnen de bestemming ‘Verkeer en verblijf’. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt nader
geregeld waar terrassen mogen worden geplaatst en aan welke eisen deze moeten voldoen. Rekening moet worden
gehouden met voldoende ruimte tot de rijbaan en met de doorloopruimte voor voetgangers. Daarnaast kunnen eisen
worden gesteld ten aanzien van het te gebruiken meubilair en geldt voor de pleinen (niet-aanpandige terrassen) speciﬁek
beleid om zo rekening te houden met de balans tussen de publieke functie van de pleinen en de commerciële benutting
ervan.”

1.5 Welstandnota
Welstandnota
De Boulevard valt onder hoofdstuk 5 van de Welstandsnota Harderwijk: de ontwikkelingsgebieden. Voor de terrassen zal
dit onderdeel in de Welstandsnota worden opgenomen.
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2.1 terrasschermen
Ten behoeve van de beeldkwaliteit van de Stadsmuren, de Boulevard en de nieuwe haven dienen de volgende regels voor
de terrassen. Het gaat om de aspecten situering, terrasschotten, parasols, verwarming en verlichting.
- Terrasschermen dienen te passen in het straatbeeld en voor het bovendeel transparant te zijn. De onderzijde in rustige
donkere kleuren passend bij het bedrijf. (tot 0.60 meter hoogte vanaf het aangesloten maaiveld.)
- Het toepassen van terrasschermen wordt toegestaan, mits de constructie bestaat, vanwege het slanke proﬁel, uit
metaal of aluminium, in een rustige donkere kleur.
- Terrasschotten dienen wegneembaar en/of verplaatsbaar te zijn.
- Terrasschermen worden zo veel mogelijk haaks op de gevel geplaatst. Terrasschermen parallel aan de gevel worden
toegestaan aan de noordwest zijde (waterzijde) parallel aan het water. Voor terrassen gelegen aan het water geldt
dat deze aan de straatzijde open dienen te zijn, behoudens een eventueel noodzakelijke versteviging op elke hoek. Bij
eilandterrassen moet minimaal 1 zijde open blijven.
- Afmetingen zijn maximaal 160 cm hoog, waarvan minimaal 100 cm volledig transparant (aan de bovenzijde). Schermen
zonder bovenregel hebben de voorkeur. Schermen tot 2 meter hoog zijn toegestaan indien volledig doorzichtig. De
schermen mogen alleen op een (bakstenen) voetmuurtje worden geplaatst, indien daarmee een hoogteverschil tussen
terras en straat wordt overbrugd.
- Enige vorm van reclame-uiting is niet toegestaan.
- Bedrijfsnaam en of bedrijfslogo max. 5% oppervlakte van het paneel, max. 30 cm hoog, Uitgevoerd in geslepen/ets/
zandstraal/matglas bedrukking of transparant, Om en om per scherm.
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2.2 parasols / luifels
Parasols:
In beginsel mogen parasols in uitgeklapte toestand geen grotere maatvoering hebben dan ca. 4 x 4 meter, dan wel geen
grotere doorsnede hebben dan 4,5 meter (de totale oppervlakte van een parasol mag maximaal 16 vierkante meter zijn).
De maximale maatvoering is echter altijd afhankelijk van het toegewezen terrasoppervlak.
- Parasols dienen te worden uitgevoerd in natuurlijke en rustige kleurstellingen. De toe te passen kleuren zijn vastgesteld
in het boekwerk: kleuren voor Harderwijk (2010). (zie hoofdstuk 2.6)
- Een kleine neerhangende ﬂap (maximaal 20 cm) is toegestaan.
- Reclame is enkel toegestaan als bedrijfsnaam of bedrijfslogo op de neerhangende ﬂap.
- Verbindende ﬂappen/doeken/zeilen tussen de parasols en de terrasschermen zijn niet toegestaan.
- De minimale vrije hoogte onder de parasols bedraagt 250 cm.
- Er mag per terras slechts één kleur en type parasol worden toegepast.

Luifels:
- Luifels direct aan de gevel zijn toegestaan mits deze niet over openbare weg hangen.
- Er dient een minimale vrije hoogte van 2.20 meter tussen maaiveld en luifel gehanteerd te worden.
- Luifels dienen te worden uitgevoerd in natuurlijke en rustige kleurstellingen. De toe te passen kleuren zijn vastgesteld in
het boekwerk: kleuren voor Harderwijk (2010). (zie hoofdstuk 2.6)
- Reclame mag enkel op de volant en is enkel toegestaan als bedrijfsnaam of bedrijfslogo.
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2.3 Accessoires
Menuborden mogen maximaal 1.35 meter hoog zijn en ze mogen niet bevestigd worden aan de gevel van monumentale
panden, bomen, lantaarnpalen e.d.. Menuborden mogen alleen worden geplaatst binnen de terrasgrenzen.

Op een terras zijn vlonders niet toegestaan.
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2.4 Verwarming
Voor electrische, infrarood- en gasverwarming aan de gevel, met voeding vanuit de inrichting is een omgevingsvergunning ‘bouwen’ nodig. Terrasverwarming sluit aan bij de kleurstelling van de parasols: taupe, wit, marineblauw, grijs,
antraciet en zwart.
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2.5 Verlichting
Verlichting op het terras is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- de verlichting mag niet zijn voorzien van reclame-uitingen
- er mogen geen bedrijfsnamen en –logo’s worden afgebeeld
- er mag geen sprake zijn van een (vorm van een) projectie
- er mag niet naar boven worden gestraald
- het terras mag niet worden aangestraald vanuit één lichtbron.
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2.6 Kleuren
Wat passende kleuren zijn voor Harderwijk is vastgelegd in het boekwerk: Kleuren voor Harderwijk (2010).
Terrasmeubilair, zonneschermen en parasols dienen een rustige, gedempte of natuurlijke kleuren te hebben (geen knalkleuren of primaire kleuren toepassen).
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