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BEELDKWALITEIT GEVELS PROVENIERSWIJK 

analyse WIJKVISIE 

Werkgroep Wijkvisie Bewonersvereniging Provenierswijk 

  

        

• Verwelkomende entrees 

• Gevel’behang’ van metselwerk/stuc 

• Ramen als juwelen 

• Silhouet en gevelbeeindiging 

• Plint verbijzonderd 

• ‘Sprekende’ ornamenten 

• Ogen op straat 

INHOUDSOPGAVE 
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• De entrée is vaak een verdiepte nis in de gevel 

• De entrée is vaak in metselwerk/stuc verbijzonderd 

• De voordeur is geprofileerd en geornamenteerd 

• Traptredes maken de entrée extra voornaam 

• Het kozijn is vaak voorzien van een bovenlicht met 
ornament of glas in lood 

VERWELKOMENDE ENTREES 
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• De gevelwanden zijn een combinatie van verticale 

gevelopeningen en horizontale witte/crème banden 

• De laatste lopen vaak door over meerdere panden; 
maar niet altijd strak in een lijn 

• Sluitstenen, bogen, lateien en plaatselijk 
stucornament (diamantkoppen, blokpatronen) 
vormen een vaak wit/crème verbijzondering van de 
gevels 

GEVEL’BEHANG’ VAN 
METSELWERK/STUC 
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• Gevelopeningen zijn verticaal en liggen ietwat naar 

binnen ten opzichte van de bakstenen gevelwand 

• Kozijnen hebben bijna altijd een beneden- en een 
bovenraam; door de ramen ontstaat relief 

• De bovenramen zijn vaak verbijzonderd, en 
voorzien van glas-in-lood 

• Gevelopeningen zijn geen repeterende perforaties 
van het baksteen gevelvlak, maar zijn –waar 
mogelijk- geindivualiseerde elementen: ieder kozijn 
een juweel, soms verbijzonderd met een eigen 
ietwat buiten het gevelvlak liggend ornament per 
raam 

RAMEN ALS JUWELEN 
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RAMEN ALS JUWELEN 

        
• De gevels in onze wijk zijn aan de bovenzijde nooit 

‘afgezaagd’; er bevindt zich aan de bovenzijde altijd 
een verbijzondering 

• De verbijzondering bestaat uit een kroonlijst/goot 
en kap, of geornamenteerde ‘sprekende’ 
metselwerkbalustrade igv een plat dak, of een ‘rijke’ 
geveltop 

• Kappen zijn standaard, platte daken zijn een 
uitzondering; daar waar wel platte daken aanwezig 
zijn is in ieder geval sprake van een ‘lijst’ of 
‘balustrade’ of een combinatie van beide 

SILHOUET EN GEVELBEEINDIGING 
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• Ieder huis heeft een plint, soms van hardsteen, 

soms van verbijzonderd metselwerk, soms van wit 
gevelstuc 

• De plinten zelf zijn vaak niet vlak maar 
‘samengesteld’ uit verschillende elementen 

• Ook verdiepingshoge plinten komen veel voor (wit 
stuc) 

PLINT VERBIJZONDERD 
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• Onze ornamenten zijn zowel abstract als figuratief 

• Onze ornamenten zijn ‘toegevoegd’ en verrijken de 
plastiek van de gevel 

• De ornamenten verhogen de ‘voornaamheid’ van 
het pand 

‘SPREKENDE’ ORNAMENTEN 
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‘SPREKENDE’ ORNAMENTEN 

        
• Erkers zijn geen regel, maar uitzondering 

• Erkers dragen bij aan de ‘representativiteit’ van het 
pand 

• Erkers zijn ‘ogen op straat’ en dragen bij aan sociale 
veiligheid 

• Erkers zijn voor het merendeel geornamenteerd 

• Erkers zijn vaak gecombineerd met kleine balkons 
die een extra kwaliteit opleveren voor hoger gelegen 
verdiepingen 

OGEN OP STRAAT 
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