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SAMENVATTING 
 

 

De gemeente Apeldoorn zet zich in om een Andere Overheid te worden. Een overheid die 

uitnodigt, meedenkt en ruimte biedt aan de samenleving. Ook op het gebied van de ruimtelijke 

ordening wordt daar invulling aangegeven. Met een nieuw bestemmingsplan en 

beeldkwaliteitplan voor de wijk Brink & Orden wordt de Andere Overheid in praktijk gebracht. Dit 

volgens basisgedachten als: 

• het bieden van één integraal ruimtelijk ordeningskader voor de wijk;  

• een kader dat vanaf de start samen met de wijkraad, bewoners en ondernemers uit de wijk 

vormgegeven en vastgelegd wordt. Uitgangspunt vanuit de gemeente daarbij is het bieden 

van ruimte. 

 

Eind 2012 is samen met de wijkraad Brink & Orden gestart met het traject dat moet leiden tot 

het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor de wijk. Een belangrijke stap daarin is 

de Nota van Uitgangspunten. In de nota wordt u als lezer meegenomen in het proces zoals tot 

nu toe samen met de wijk doorlopen is en wat het resultaat hiervan is. 

 

Om een goed beeld te krijgen van de ruimtelijke staat van Brink & Orden wordt als eerste, in 

hoofdstuk 2, de geschiedenis en ruimtelijke opbouw van de wijk geschetst. Brink & Orden blijkt 

een heel divers karakter te hebben. Kenmerkend voor de wijk is dat het een grote variatie heeft 

aan buurtjes en dat er veel verschillende functies voorkomen. Er is meer dan alleen het wonen. 

 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven op welke wijze de communicatie met de mensen 

uit de wijk heeft plaatsgevonden en wat de resultaten daarvan zijn. Vanaf de start is elke stap 

samen met de wijkraad Brink en Orden gezet. Aan het begin is een brede klankbordgroep 

opgericht met daarin bewoners en ondernemers uit de wijk. Samen is regelmatig gesproken over 

zaken waar de wijk zelf waarde aan hecht. Om daar een compleet beeld van te krijgen is ook 

een wijkschouw gehouden, waar met diverse betrokkenen geïnventariseerd is wat nu in 

ruimtelijk opzicht de sterke en zwakke punten zijn van de wijk.  

 

Uit deze inventarisatie zijn thema’s voortgekomen die de wijk belangrijk vindt voor de eigen 

leefomgeving. Deze thema’s zijn in een bijeenkomst, waarvoor de hele wijk was uitgenodigd, 

besproken. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst is aan de aanwezigen gevraagd hoe om te gaan 

met die thema’s in de nieuwe plannen. Ook is de vraag voorgelegd wat de rol van de gemeente 

daarbij zou moeten zijn, alle ruimte bieden of totaal geen ontwikkelingen mogelijk maken.  

Algeheel beeld dat  naar voren is gekomen is dat de mensen trots zijn op hun wijk. Er is echte 

betrokkenheid om de plek waar men werkt en woont mooi te houden. Er is veel kwaliteit en 

variatie in de wijk die wordt gekoesterd. Uiteraard is niet alles perfect.  

Er is ook een boodschap meegegeven: gemeente biedt ruimte waar dat kan maar pak wel je rol 

waar dat voor het behoud en ontwikkeling van het goede leefklimaat van de wijk nodig wordt 

geacht. Gevraagd wordt om regels en handreikingen ter behoud van de aanwezige kwaliteiten en 

om regels die ruimte bieden uitsluitend daar waar dat kan. Een actieve rol wordt verlangd om 

bedreigingen voor de omgeving, zoals verloedering door leegstand, het hoofd te bieden.  

 

Er zijn vier hoofdthema’s uit het overleg met de wijk voortgekomen. Deze vier thema’s vormen 

de basis voor de in hoofdstuk 4 beschreven ruimtelijke visie voor de wijk en de in hoofdstuk 5 

weergegeven uitgangspunten voor het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Per thema wordt 

aan de hand van een algehele doelstelling de ruimtelijke visie beschreven. 

De  algehele doelstelling is, samengevat, de ruimtelijke kwaliteiten van de wijk te behouden, 

mogelijkheden te bieden deze te versterken en daarbinnen ruimte te geven aan het individu, 

zonder dat dit tot overlast leidt. In essentie gaat het er om dat de wijk ook in de toekomst een 

plek blijft waar iedereen, jong en oud, in een goede onderlinge verstandhouding kan wonen en 

werken. Een plek waar voorzieningen als scholen, winkels en bedrijven aanwezig zijn en 

gespeeld en gesport kan worden. Ook een plek die goed bereikbaar blijft en waar milieuhinder, 

verloedering en overlast voorkomen wordt. Dit alles in een omgeving die er mooi uitziet, met een 

goede kwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte. 
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De thema’s zijn: 

 

Groen en openbare ruimte 

Behoud en versterk het groen. Het geeft samenhang en kwaliteit aan de wijk als geheel en het 

draagt bij aan een waardevol straatbeeld. Het westelijk deel van de wijk kent hoge natuur- en 

landschappelijke waarden. Behoud van deze waarden staat voorop. 

Uitgangspunt is het structurele groen te beschermen en ruimte te bieden voor nieuw groen, 

ondermeer in de vorm van beken en sprengen. Er worden handreikingen geboden voor de 

inrichting van de openbare ruimte en over bijvoorbeeld de vormgeving en het beeld van 

erfafscheidingen.   

 

Eigen buurtjes, rustig straatbeeld 

Houdt het unieke karakter van elk buurtje in stand. Bescherm de kwaliteit en de ‘rustige’ 

uitstraling van de woonstraten. Geef hierbinnen ruimte zonder overlast. Inzet is om deze 

specifieke kwaliteiten te beschermen. Niet door alles op slot te zetten maar op een gerichte 

wijze ruimte te bieden zodat deze behouden en versterkt worden.  

Uitgangspunt is dat bij ontwikkelingen, of het nu gaat om meer ingrijpende maatregelen als 

transformatie (vervangende nieuwbouw) danwel het uitbouwen van een woning, de eigenheid 

van het buurtje en de straat gerespecteerd en waar mogelijk versterkt wordt. Beperkingen 

richten zich vooral op de voorzijde van de woonpercelen. Aan de achterzijde wordt ruimte 

geboden. Criterium zal zijn dat geen onevenredige overlast mag ontstaan.  

Handreikingen worden ondermeer gedaan over hoe verbouwplannen goed aangesloten kunnen 

worden op de eigen karakteristiek van de buurten.  

 

Variatie aan functies 

Geef ruimte om de levendigheid in de wijk te behouden. Houdt daarbij wel rekening met de plek. 

Overlast moet voorkomen worden. Uitgangspunt is om die ruimte te bieden waar dat kan. 

Functies als bedrijvigheid, horeca en recreatie kunnen altijd enige belasting op de omgeving 

veroorzaken. Bijvoorbeeld in de vorm van parkeeroverlast of geluidhinder. Om die reden is de 

keuze om niet elke functie overal toe te staan. Uitgangspunt is om voor verruiming van nieuwe 

(niet woon)functies een gebiedsindeling aan te houden Daar waar al enige milieubelasting 

bestaat, bijvoorbeeld op een bedrijfsterrein of langs een drukke verkeersweg, kan meer ruimte 

geboden worden dan elders. Ruimte kan alleen als er programma (bijv. voor woningen)  is. 

 

Leegstand 

Verloedering van de wijk door leegstand en braakliggende terreinen wordt als een bedreiging 

voor het leefklimaat ervaren. Inzet is om een bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen 

van leegstand door ruimte te bieden voor multifunctioneel gebruik. Dit conform de 

gebiedsindeling uit thema 3. Er zijn echter grenzen aan de ruimte die geboden kan worden, zoals 

het woningbouwprogramma en de bescherming van de voorzieningenstructuur op wijk- en 

stadsniveau. De nieuwe plannen kunnen geen oplossing bieden voor de leegstand en de 

braakliggende terreinen. Daar waar leegstand concreet een leefbaarheidsprobleem vormt is het 

streven om in overleg met de eigenaar tot een maatoplossing te komen.  

Uitgangspunt is om de mogelijkheid te bieden braakliggende terreinen (tijdelijk) te gebruiken als 

bijvoorbeeld een parkje, speelplekken of stadstuinen en handreikingen te bieden voor ondermeer 

het op peil houden van de beeldkwaliteit van de leegstaande panden.   

 

Met het vormgeven en vastleggen van de ruimtelijke visie voor de wijk in het bestemmingsplan 

en beeldkwaliteitplan houdt de wereld uiteraard niet op. Er zal een vervolg aangegeven moeten 

worden. In hoofdstuk 6 van de nota wordt de verbinding gelegd tussen het nieuwe 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan en het vervolg daarop. Ook daar zijn de door de wijk zelf 

aangedragen thema’s leidend geweest. Onder andere wordt ingegaan op het handhavingsbeleid.  

 

Tot slot wordt in de nota dieper ingegaan op een aantal voor het leefklimaat Brink & Orden 

wezenlijke onderdelen. Per onderdeel wordt de ruimtelijke visie op hoofdlijnen en de 

uitgangspunten voor bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan uitgewerkt. Zo wordt ondermeer 

ingegaan op het wonen in en de economie van de wijk. 
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1. Een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor Brink & 

Orden 

 

1.1 Inleiding 

De gemeente Apeldoorn zet zich in om een Andere Overheid te worden. Een overheid die 

uitnodigt, meedenkt en ruimte biedt aan de samenleving. Ook op het gebied van de 

ruimtelijke ordening wordt daar invulling aangegeven. De wijze waarop staat beschreven in 

de notitie ‘Ruimtelijke Ordening in Apeldoorn, vrijheid binnen structuur’. 

  

Met een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor Brink & Orden wordt de Andere 

Overheid in praktijk gebracht. De plannen worden vanaf de start samen met de wijkraad, 

bewoners en ondernemers uit de wijk vormgegeven. Uitgangspunt vanuit de gemeente 

daarbij is het bieden van ruimte.  

 

We zijn inmiddels zover met de voorbereidingen dat we de Nota van Uitgangspunten kunnen 

aanbieden. Met deze nota worden aan de hand van de hoofdlijnen van de ruimtelijke visie 

voor de wijk de uitgangspunten geschetst voor het nieuwe bestemmingsplan en 

beeldkwaliteitplan. 

 

1.2 Aanleiding 

Een goede ruimtelijke ordening is één van de peilers bij het instandhouden van een leefbare 

samenleving in Apeldoorn. Het borgen van die goede ruimtelijke ordening is een taak van de 

gemeente. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan zijn de instrumenten om op 

wijkniveau deze taak op een goede wijze uit te voeren. 

 

Met een bestemmingsplan wordt een integrale visie over de goede ruimtelijke ordening 

vormgegeven en vastgelegd. Op basis van het plan wordt invulling gegeven aan de 

vergunningverlening en handhaving. 

In een bestemmingsplan komen alle ruimtelijk relevante zaken samen en worden deze ten 

opzichte van elkaar afgewogen. Niet alleen wordt in een bestemmingsplan een integrale 

visie op de goede ruimtelijke ordening van een wijk vormgegeven (in de plantoelichting), de 

visie wordt ook in juridische zin vastgelegd (in de planregels en op de verbeelding). 

Vastlegging gebeurt door aan gronden bestemmingen toe te kennen en aan die 

bestemmingen regels te koppelen omtrent het gebruik van de grond en de zich daarop 

bevindende bouwwerken. 

Een bestemmingsplan geldt voor een periode van tien jaar. Met deze termijn wordt goed 

ingespeeld op de dynamiek die eigen is aan de ruimtelijke ordening. Maatschappelijke 

ontwikkelingen, zoals de economische crisis, en veranderingen in bijvoorbeeld provinciaal 

beleid, planologische inzichten en bestuurlijk-politieke standpunten zoals de Andere 

Overheid, vragen een actueel bestemmingsplan. Ook wordt met de tienjaarstermijn 

tegemoet gekomen aan een duurzame ruimtelijke ordening en wordt voldoende 

rechtszekerheid geboden aan de burgers.  

 

Een beeldkwaliteitplan heeft een directe binding met het bestemmingsplan. In een 

beeldkwaliteitplan worden criteria vastgelegd en handreikingen gedaan om de kwaliteit van 

het aangezicht van een gebied te borgen en te versterken. Er kan in de vorm van 

randvoorwaarden, ontwerprichtlijnen en streefbeelden een verband worden gelegd tussen 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de karakteristieken en kwaliteiten van een gebied. Een 

kenmerkend landschap of een historisch gegroeide bebouwingsstructuur die voor de lokale 

identiteit van een gebied belangrijk zijn, zijn voorbeelden van zo'n te beschermen 

karakteristiek. De criteria in een beeldkwaliteitplan vormen bij 

omgevingsvergunningaanvragen het toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
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Voor de wijken Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo gelden op dit moment 

verschillende bestemmingsplannen. Het grootste deel van het gebied is opgenomen in 

bestemmingsplan Brinkhorst en Orden. Dit plan is vastgesteld in januari 2004. Op het 

gebied van beeldkwaliteit ontbreekt nog een wijkgericht plan. 

 

Dit alles samen vormt aanleiding om een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor 

Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo op te gaan stellen. 

 

 

 
 Plangebied 

 

1.3 Werkwijze en opzet 

Leidend bij de werkwijze om te komen tot een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 

voor Brinkhuizen, Orden, Driehuizen en Waterloo is de notitie ‘Samen voor kwaliteit, naar 

een andere ruimtelijke ordening in Apeldoorn’.  

 

De notitie ‘Samen voor Kwaliteit’ geeft de werkwijze aan hoe in de toekomst invulling te 

geven aan de ruimtelijke ordening in Apeldoorn. Het geeft richting aan de werkwijze waarop 

de ruimtelijke ordening in Apeldoorn vorm te geven, vast te leggen en uit te voeren. Een 

nieuwe richting omdat de gemeente een Andere Overheid wil zijn. Eén die de samenleving 

centraal stelt én slagvaardig is. Met de nieuwe werkwijze wordt de samenleving uitgenodigd 

zelf invulling te geven aan het versterken van de eigen leefomgeving. 

 

De notitie geeft een nieuwe structuur voor het vormgeven, vastleggen en handhaven van 

een goede ruimtelijke ordening in Apeldoorn. Dit volgens de gedachten van de Andere 

Overheid. Aansluiting is gezocht bij en ingespeeld op het andere denken over hoe als 

overheid invulling te geven aan de ruimtelijke ordening. Dat andere denken, gedefinieerd als 

‘eenvoudig beter’ richt zich op een overheid die minder denkt in regels en meer in 
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mogelijkheden. Met de notitie wordt een nieuwe structuur bepaald waarbinnen de ruimtelijke 

ordening in Apeldoorn vormgegeven, vastgelegd en gehandhaafd wordt. Een structuur 

waarbinnen ruimte wordt geboden aan de samenleving. 

Belangrijke uitgangspunten uit de notitie zijn: 

• één integraal ro-kader op wijknivo met daarbinnen vrijheid van handelen 

• uitnodigen en inspireren 

• vanaf de start-fase samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen uit de wijk 

• maximaal inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven uit de wijk 

• waar nodig en mogelijk juridische vertaling, uitgangspunt is flexibele regels en criteria. 

De notitie richt zich mede op de wijze van communiceren met de samenleving. Een goede 

communicatie met de bevolking vanaf het begin van het proces kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het draagvlak voor en de kwaliteit van het plan. Zeker in het voorbereidende 

stadium, waarin er nog geen uitgewerkt plan ligt, is er nog speelruimte om in overleg met 

alle betrokkenen tot een breed gedragen resultaat te komen. Een resultaat dat niet alleen het 

algemeen belang dient maar ook, binnen de grenzen van de goede ruimtelijke ordening, het 

individuele belang respecteert. In samenhang daarmee is het uitgangspunt om, binnen het 

eenvoudig beter denken, te komen tot kortere, efficiëntere formele procedures.  

  

Vanaf de start van het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 

voor Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo is concreet invulling gegeven aan de in de 

notitie RO in Apeldoorn beschreven werkwijze.  

Het gehele proces om te komen tot de nieuwe plannen kent een aantal stappen. De stappen 

zijn: 

1. Startnotitie 

2. Inventarisatie 

3. Visievorming 

4. Nota van Uitgangspunten 

5. Ontwerp-bestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitplan 

6. Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 

 

De stappen 1 tot en met 3 zijn afgerond. In samenwerking met de wijkraad Brink en Orden 

is de organisatiestructuur ingevuld en is een inventarisatie uitgevoerd. Met de inventarisatie 

is alle feitelijke informatie verzameld die relevant is om te komen tot een goed nieuw 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Zo zijn de bestaande ruimtelijke staat van de wijk, 

het geldend recht, de relevante beleidskaders en de concrete ontwikkelingsplannen in beeld 

gebracht. Centraal bij de inventarisatie heeft gestaan de vraag hoe de bevolking de eigen 

wijk ervaart. Wat wordt door de wijkbewoners zelf als positief en wat als negatief 

beschouwd. Aan de hand van die informatie is de volgende stap gezet, de visievorming. 

Ook de visievorming is grotendeels ‘overgelaten’ aan de mensen uit de wijk zelf. Met als 

basis het gemeentelijk uitgangspunt om zoveel mogelijk ruimte te bieden is de vraag 

neergelegd wat de ruimtelijke visie zou moeten zijn en in hoeverre de gemeente daar een 

(regelende) rol bij moet innemen. De uitkomsten daarvan zijn vertaald in deze Nota van 

Uitgangspunten. Deze nota is voor inspraak voorgelegd aan de mensen uit de wijk. Na de 

inspraak wordt op basis van de nota en in overleg met de wijkraad het nieuwe 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan opgesteld.  

1.4 Leeswijzer 

De opbouw van de Nota van Uitgangspunten sluit aan op de nieuwe werkwijze. In de nota 

wordt u meegenomen in het proces zoals tot nu toe samen met de wijk doorlopen is. Na een 

beschrijving van de wijk in hoofdstuk 2, wordt in hoofdstuk 3 beschreven op welke wijze de 

communicatie met de mensen uit de wijk heeft plaatsgevonden en wat de resultaten 

daarvan zijn. De resultaten zijn vertaald in vier hoofdthema’s. Deze vanuit de bevolking 

voortgekomen thema’s vormen de basis voor de ruimtelijke visie op de wijk, welke op 

hoofdlijnen is beschreven in hoofdstuk 4. Aan de hand van de visie worden vervolgens in 

het volgende hoofdstuk de uitgangspunten voor het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 

geschetst. In hoofdstuk 6 wordt de verbinding gelegd tussen het nieuwe bestemmingsplan 

en beeldkwaliteitplan en het vervolg daarop. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de 

vergunningverlening en het handhavingsbeleid. Bijlage 3 bevat het verslag van de inspraak 

over de nota. 
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Hoofdstuk 7 geeft een verdere uitwerking van de visie en de uitgangspunten per onderdeel 

van de ruimtelijke ordening. Zo wordt ondermeer ingegaan op het wonen in en de economie 

van de wijk. 

Voor een klein deel van de wijk is in de bijlage een uitwerking opgenomen van hoe het 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan er uit zou kunnen komen te zien. 
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2. De structuur van Brink & Orden 

 

Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo vormen samen een groot gebied. Het gebied kent 

een grote verscheidenheid in bebouwing en functies. Om tot een goed plan te kunnen 

komen is als eerste inzicht nodig in de ontwikkelingsgeschiedenis van de wijk, de huidige 

situatie  en het geldend recht en beleidskader. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen een 

beschrijving hiervan gegeven. Een nadere uitwerking op onderdelen is opgenomen in 

hoofdstuk 7. 

2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 

De wijk kent een lange geschiedenis. Het gebied ligt op een stuwwal (het westelijk deel) en 

deels op de flank van een stuwwal. De  grens ligt ongeveer bij de Jachtlaan. Door de hoge 

ligging is het al sinds circa 5000-2000 vC een aantrekkelijke plek voor bewoning. 

Landbouw, veeteelt, bosbouw en ijzerwinning vormden lange tijd de bestaansbasis. Er is dan 

ook een rijke bewoningsgeschiedenis. 

 

In de helling van de stuwwal kwam het grondwater relatief dicht aan de oppervlakte. Op die 

plaatsen werden vanaf de 16de eeuw sprengkoppen uitgegraven, die een stelsel van 

gekanaliseerde beken (sprengen) voedden. De sprengen dienden als drinkwatervoorziening 

en als krachtbron voor (papier)watermolens en wasserijen.  

In de buurt van de sprengen ontstonden nederzettingen, zoals de buurtschappen Driehuizen, 

Brinkhorst en Orden. De buurtschappen hadden hun eigen enkgronden. Enken waren 

aaneengesloten akkerlanden, die door plaggenbemesting steeds hoger werden. Vanaf de late 

middeleeuwen groeiden deze akkers uit tot enorme complexen, zoals de Orderenk en de 

Apeldoornse Enk.  

 

De Asselsestraat en de Schotweg vormden  belangrijke verbindingswegen, die over de 

Apeldoornse Enk liepen. In de eerste helft van de 19de eeuw bestond de enk voornamelijk uit 

landbouwgrond en enkele percelen heide. Er was vrijwel geen bebouwing. In de loop van de 

19de eeuw zagen kleine beleggers mogelijkheden wegens de grote groei van de Apeldoornse 

bevolking. Ze legden wegen aan en verkochten kleine kavels waarop bescheiden vrijstaande 

huizen werden gebouwd voor middenstanders en  ambachtslieden, die werden aangetrokken 

door de welgestelde villabewoners en de opkomende industrieën. Bij de aanleg van de 

straten op de Apeldoornse Enk werd de structuur van de landbouwverkaveling als 

uitgangspunt genomen en ook veel oude landwegen werden in de nieuwe ontwikkeling 

opgenomen. Langs die oude wegen werd geleidelijk gebouwd, voornamelijk in de vorm van 

zogenaamde Apeldoornse huisjes en vrijstaande kleinschalige bebouwing met bedrijvigheid.  
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De opkomst van kleine industriële ondernemingen in de 19de eeuw, ook door de komst van 

het spoor Amersfoort-Apeldoorn (1876) en de aftakking naar Hattem/Zwolle (het 

Koningslijntje, 1897), zorgde voor een verdere verstedelijking van de Apeldoornse Enk tot 

woongebied Brinkhorst. Bestaande en nieuw aangelegde wegen werden er voornamelijk 

gedurende het interbellum volgebouwd met (half)vrijstaande (arbeiders)woningen. 

Om de werkloosheid in Apeldoorn tijdens de crisisjaren van het interbellum te bestrijden 

bood de Apeldoornse burgemeester Quarles van Ufford aan de rijksoverheid een groot stuk 

grond in Orden aan. Het Ministerie van Oorlog maakte hier dankbaar gebruik van, door er 

vanaf 1938 de Koning Willem III-kazerne te bouwen.  

 

Om het stedelijk gebied in omvang te beperken en juist tot zogeheten inbreiding te komen, 

werkte de Dienst Gemeentewerken voor de gehele gemeente in 1950 en 1960 een nieuw 

Structuurplan uit. In dit plan werd de stad in wijken verdeeld en bovendien kwam er een 

duidelijke scheiding tussen functies als wonen, werken, verkeer en recreatie. Zo ook voor 

Orden. Verschillende malen is het Plan in Onderdelen Wijk Orden aangepast. Belangrijke 

wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk plan waren de realisatie van grootschalige 

woningbouwcomplexen in plaats van rijtjeswoningen, alsmede de aanleg van de Laan van 

Spitsbergen, als onderdeel van de nieuwe stedelijke randweg, in plaats van de bestaande 

Jachtlaan. 

 

Zuidelijk van de John F. Kennedylaan en westelijk van de Henri Dunantlaan werd het 

Sprengenpark aangelegd. De flats aan de Sprengenparklaan behoren tot de eerste hoogbouw 

uit het midden van de jaren vijftig. 

 

In de jaren zestig van de 20ste eeuw zou Apeldoorn zich ontwikkelen tot de ‘tweede 

schrijftafel’ van Nederland. Het centrum werd flink uitgebouwd op basis van het Schetsplan 

“Centrum en City” uit 1965, dat een uitwerking vormde van het Structuurplan uit 1962. De 

uitbreiding van het centrum werd in westelijke richting gedacht, vanwege de geringe 

bebouwingsdichtheid en het ontbreken van historisch waardevolle gebouwen in dit deel van 

Brinkhorst. Een voor het ‘dorpse’ Apeldoorn ongekende stedebouw met grootstedelijke 

allure, vierbaans wegen, boulevards, kantoorkolossen en een gepland nieuw treinstation 

deed zijn intrede. Vanaf eind jaren zestig werd een voorzichtig begin gemaakt met de 

uitvoering van de cityvorming. Dit is vooral zichtbaar bij de Wilhelmina Druckerstraat en bij 

de Prins Willem Alexanderlaan, waarvan de aanleg tot doel had de smalle en bochtige 

Waterloseweg als verbindingsweg te vervangen, en de Asselsestraat te ontlasten van 

verkeer. 

 

In de wijk zijn op diverse locaties in de loop der jaren panden gesloopt en vervangen door 

nieuwbouw. Het gaat om voormalige fabrieksterreinen als die van Tima, Van Brero en recent 

het Spartaterrein. Ook andere plekken in de wijk zijn getransformeerd, zoals bijvoorbeeld de 

oude wielerbaan. 

 

2.2  Ruimtelijke staat van de wijk 

De wijk heeft een heel divers karakter. Er komen grote verschillen voor in de ruimtelijke 

opzet. De ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied is daaruit afleesbaar. Alle stijlen en 

sferen die in de stedebouw en architectuur de afgelopen pakweg 100 jaar voorkwamen, zijn 

terug te vinden. Alle buurtjes hebben hun eigen identiteit. Maar ook minder zichtbaar is de 

wijk vooral gevormd door de geschiedenis. De ruimtelijke staat van de wijk is dan ook het 

beste te beschrijven aan de hand van de grofweg vier periodes waarin de 

ontwikkelingsgeschiedenis  valt te onderscheiden. De periodes zijn:  

1. Het ontstaan van bebouwing langs historische (verbindings)wegen: de lintbebouwing. 

2. De organische groei van de stad:  vanuit de richting van het centrum naar buiten vond 

geleidelijke stadsuitbreiding plaats. Landbouwgrond maakte langzaamaan plaats  voor 

een wijk waarvan het beeld in sterke mate bepaald wordt door kleine (half-)vrijstaande 

Apeldoornse huisjes aan de oostzijde en villa-achtige bebouwing aan de westzijde. 
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3. De planmatige ontwikkelingen, waar een gebied in één keer naar een samenhangend 

ontwerp werd ontwikkeld. Het gaat daarbij zowel om vooroorlogse sociale 

woningbouwcomplexen, als om grootschalige stadsuitbreidingen in de wijk Orden. 

4. De transformatie of stadsvernieuwing, waarbij al eerder volgebouwde plekken, zoals 

industrielocaties, werden vervangen door nieuwe bebouwing. 

 

Aanvullend daarop wordt de huidige ruimtelijke staat van de wijk beschreven naar de 

voorkomende functies en naar de ruimtelijke ‘dragers’ van de wijk, de grotere 

verkeerswegen en het groen. 

 

1. De lintbebouwing. 
De oudste ruimtelijke structuren zijn ook in de huidige wijk nog goed zichtbaar. 
De Asselsestraat (oude Veluwse straatweg naar Assel) loopt vanuit het centrum van 

Apeldoorn door Brinkhorst naar het westen het bos in. Bijzondere functies concentreerden 

zich al van oudsher langs de Asselsestraat (een school, kerk en winkels). Ook nu nog heeft 

de Asselsestraat die functie. 

De Schotweg, Elsweg en Waterloseweg zijn oude landbouwwegen, die nog steeds 

herkenbaar zijn. Dat geldt ook voor de Zanderijweg, de  Pieter de Hooghlaan, de 

Mauvestraat en de Ordermolenweg. De Beatrixlaan, waar de Koningslijn (spoorverbinding 

naar Paleis Het Loo) liep en de sprengenbeken zijn eveneens belangrijke historisch-ruimtelijke 

structuren in de wijk.  

 

 
 Bebouwing lang het voormalige  Een voormalig winkelpand aan de Asselsestraat 

Koningslijntje aan de Beatrixlaan    

 

Deze oudere wegen hebben een ruim straatprofiel. Het zijn wegen met een vaak 

lichtgebogen verloop over de ruggen of langs de randen van de oorspronkelijke enkgronden. 

Buiten deze verschillen is de inrichting van de openbare ruimte vaak gelijk aan de later 

toegevoegde wegen. Alleen de Asselsestraat, Jachtlaan en de Beatrixlaan hebben nog een 

herkenbaar eigen beeld.  

 

2. De uitleglocaties. 

De oude enken zijn de gebieden van de ‘Apeldoornse huisjes’, (half-)vrijstaande kleinschalige 

woningen met kleinschalige, ambachtelijke bedrijfjes in aanbouwen en kleine schuren. In 

Brinkhorst komen langs de straten kleine reeksen van huizen voor, waarvan de karakteristiek 

nagenoeg gelijk is. Deze zijn het resultaat van het geleidelijke verstedelijkingsproces, zoals 

dat zich in de eerste helft van de 20ste eeuw in Apeldoorn voltrok: agrarische percelen 

werden door beleggers opgekocht en vervolgens door lokale bouwondernemingen bebouwd 

met series gelijksoortige woningen.  

 

Nadruk op de uitleglocaties ligt bij het individuele wonen met bijbehorende tuin. Ze staan 

vlak aan de straat. Voortuinen ontbreken of zijn heel klein. Bijzonder is dat Brinkhorst een 

voor een buurt met vrijstaande woningen zeer hoge dichtheid kent. De meeste woningen 

hebben daarbij een relatief klein perceeloppervlak. Dit samenhangend geheel met het 

specifiek Apeldoornse vrijstaande woningtype in Brinkhorst is aan te merken als een zeer 

kenmerkend ensemble.  

Ten zuiden van de Ritbroekdwarsstraat wordt de bebouwing wat diverser. Hier liggen 

inbreidingen als de oude Timafabriek en de Spartalocatie en het tuindorp Daalakker. 
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Kenmerkend voor de straten van de uitleglocaties is het stratenpatroon, dat bestaat uit 

rechte wegen met krappe maten en een klassieke inrichting van stoep-straat-stoep, veelal 

zonder groen of met kleine bomenrijen aan één zijde. De toegepaste materialen zijn 

eenvoudig en gevarieerd. Veelal bestaan de stoepen uit (oude) tegels en de rijbaan uit asfalt 

of (gebakken) klinkers.  

 

De Driehoek, gelegen tussen de Jachtlaan, de Asselsestraat en de Laan van Spitsbergen, is 

eveneens een homogene buurt, maar iets later tot stand gekomen (jaren ‘30) en kent een 

rijkere architectuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Apeldoornse huisjes” Brinkhorst 

 

3. De planmatige ontwikkelingen. 

De derde periode is die van de planmatig aangelegde buurten. In tegenstelling tot de 

omgeving waar vrijwel uitsluitend kleinere particuliere ontwikkelingen plaatsvonden, zijn 

deze buurten duidelijk projectmatig ontwikkeld, met een zeer eenduidige architectuur. De 

buurten dateren uit verschillende periodes.  

 

Tuindorpen 

In de jaren '20 werden door woningbouwcorporaties tuindorpen aangelegd. Hiervan getuigen 

het Sprengendorp en Daalakker. Sprengendorp is een van de buurtjes met een geheel eigen 

karakter. De in 2012 gerenoveerde buurt bestaat uit 141 woningen, gebouwd vanaf 1922. 

Het is aangewezen als monument. De samenhang in architectuur en structuur maakt het 

buurtje tot een opvallend herkenbaar element in zijn omgeving. Het woningbouwcomplex 

Daalakker dateert uit 1919-1920 en is voortgezet langs de Goedewoningweg/ 

Daalakkerweg/ Kruisakkerweg/ Zanderijweg. 

 
Sprengendorp      Complex 13 

 

Langs de Polhoutlaan en Jachthuislaan werden in 1921 twee complexen 

middenstandswoningen gebouwd door Coöperatieve Woningbouwverening “Middenstand”. 

Het voormalige complex 13 (aan de Ooiweg, Herderweg, Arbeidsstraat en Groeneweg) 

dateerde eveneens uit de jaren '20. In 2012 is dit buurtje gesloopt en zijn er eigentijdse 

woningen gebouwd geïnspireerd op de oorspronkelijke bebouwing. 
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De openbare ruimte van deze planmatige ontwikkelingen kent qua inrichting en beeld weinig 

verschillen met de straten eromheen. Vooral in het Sprengendorp is de oorspronkelijke 

kwaliteit van de openbare ruimte sterk onder druk komen staan.  Dit door de toenemende 

autodruk en een herinrichting uit de jaren zeventig, waardoor het een woonerf-achtige 

uitstraling heeft gekregen. Hhet oorspronkelijke stedenbouwkundige beeld is daarmee deels 

teniet gedaan.  

 

Orden 

Ook het in de jaren '60 aangelegde Orden bestaat uit planmatig tot stand gekomen buurten. 

Na de oorlog is met de ontwikkeling van de buurt Orden de identiteit van de wijk geheel 

veranderd. Deze naoorlogse functionalistische uitbreidingswijk wordt gekenmerkt door een 

op moderne leest geschoeid stedenbouwkundig plan en voor die bouwtijd karakteristiek type 

bebouwing.  

In Orden is het groen vanuit het Orderbos naar het hart van de wijk gebracht. De 

verwevenheid van de stad met het buitengebied komt tot uitdrukking in de geleidelijke 

overgang van het bos naar de woonwijk: de groene zone vanuit het bos, via het Sportpark, 

kazerneterrein en open verkaveling tot in het hart van Orden (openbaar groen tussen de 

middelhoge woonflats en stroken gras in de woonstraten). 

 

De eerder beschreven oudere structuren van de wijk lopen langs en deels door Orden. Deze 

zijn dan ook terug te vinden middenin de moderne architectuur van Orden, onder andere aan 

de Germanenlaan, de Pieter de Hooghstraat en de Ordermolenweg. Het beeld van Orden 

wordt niettemin vooral bepaald door reeksen standaard eengezinswoningen en hoogbouw in 

de vorm van woonflats in een moderne open en halfopen verkavelingsstructuur.  

Het zuidelijk deel van Orden en de woningen ten westen van de Laan van Spitsbergen zijn 

ouder en nog in een traditionele verkaveling met bijna gesloten bouwblokken gebouwd. Hier 

is oud en nieuw op een natuurlijker manier verweven.  De Pieter de Hooghlaan vormt hier 

een doorgaande structuur en verbinding van het deel van Orden ten westen van de ring over 

de ring heen, tot aan de Jachtlaan. 

 

De planmatige en gestandaardiseerde opzet van Orden is ook herkenbaar in de inrichting van 

de openbare ruimte. De openbare ruimte is eenvoudig ingericht met een herhaling van 

dezelfde ingrediënten van stoepen in grijze tegels, grasbermen/grasveldjes en bomen in rijen 

of losse groepen.  

 

Met deze herhaling van ingrediënten zijn echter wel sterk verschillende straatprofielen en 

straatbeelden gerealiseerd. Dit door de verschillen in de stedenbouwkundige opzet en de 

toepassing van wel of geen bomen en gazons. Zo kennen de straten tussen de Johanes 

Vermeerlaan en de Hobbemalaan nog een klassiek smal profiel van stoep-straat-stoep 

waarbij het groen bestaat uit privé (voor)tuinen. Deze opzet contrasteert met de veel grotere 

maten van de Pieter de Hooglaan, de openheid met grasvelden en boomgroepen langs de 

Mauvestraat en de straten waar open bouwblokken met collectieve groene ruimtes 

eromheen het beeld bepalen.  

 

Naast een beperkt aantal doorgaande groenstructuren is de stedenbouwkundige opzet van 

veel straten in Orden zo dat er door verdraaiingen van woningblokken ten opzichte van weg 

driehoekige en langgerekte groenplekken zijn ontstaan. Deze vormen een belangrijk deel van 

het naoorlogse idioom van deze wijk en maken een onlosmakelijk onderdeel uit van het 

stedenbouwkundig en architectonisch beeld. Met het kenmerken van deze plekken als 

‘snippergroen’ wordt geen recht gedaan aan de subtiele betekenis die de plekken hebben 

voor het totaalbeeld. Het gevolg van uitgifte van dergelijke kleine groene plekken is in veel 

gevallen dat ze bij de privétuin worden getrokken en met (hoge) afschermingen worden 

afgezet. Hiermee wordt de doorgaande en zorgvuldig gecomponeerde ruimtelijke opzet van 

straten en delen van de wijk aangetast. 

      

Kenmerkend voor de planmatige ontwikkelingen is : 

• Eén samenhangend stedenbouwkundig beeld van straatprofielen, openbare ruimte en 

architectuur 
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• Vaak diverse bebouwingstypologie (vrijstaand, rijen, gestapeld), maar de bebouwing en 

de openbare ruimte vormt samen een ensemble. 

• De architectuur is vanwege de samenhang gevoeliger voor aanbouwen, opbouwen of 

vervanging, vanwege het samenhangende beeld. 

• Bij uitbreiding of vervanging moet er gekeken worden naar oplossingen waarbij de 

ensemblewaarde en de uniformiteit van de architectuur overeind blijft. Dat kan door te 

kiezen voor een gelijke oplossing, die overal kan worden toegepast, of een oplossing die 

grotendeels aan het zicht vanuit de openbare ruimte onttrokken is.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor de samenhang tussen het architectonische 

gedachtegoed en de buitenruimte. Zo wordt de openbare ruimte in de vooroorlogse 

tuindorpen Sprengenpark en Daalakker bepaald door hagen en groene tuinen en in het 

na-oorlogse Orden was het idee dat de groene collectieve ruimte tot aan de voordeur 

door liep. In het zuidelijk deel van Orden in de Schildersbuurt zijn alle straatprofielen 

samenhangend maar wel gedifferentieerd ontworpen. Er zijn symmetrische en 

asymmetrische profielen, er zijn profielen met collectieve groenstroken en straten met 

private voortuinen.  

 
Uitbreidingswijk Orden 

 

4. De Transformatie. 

In de wijk zijn in de loop der jaren op verschillende plekken functies verdwenen. De panden 

zijn gesloopt en de locaties hebben een nieuwe invulling gekregen, vooral met woningen.  

Het gaat om voormalige fabrieksterreinen, zoals de Timafabriek, de van Brerofabriek en de 

Spartafabriek, maar ook om andere functies, zoals de transformatie van de wielerbaan in 

woningbouw, of de sloop van Apeldoornse huisjes om plaats te maken voor een grote 

verkeersweg uit het Centrum en Cityplan in de jaren ‘60, rondom de Wilhelmina 

Druckerstraat. Hier werd in de tweede helft van de twintigste eeuw met gestapelde bouw 

voor wonen en werken getracht de hoofdontsluitingen van een passende grootstedelijke 

bebouwing te voorzien. Deze bebouwing onderscheidt zich in schaal en in de relatie tussen 

openbare en privé-ruimte van de meer samenhangende 'suburbane' woonbuurten die ze 

afschermen. 

  
     De Wielerbaan transformatie 2002 

De functies. 

Met de beschrijving van de wijk aan de hand van de vier tijdsperiodes komt duidelijk de grote 

stedebouwkundige variatie naar voren. Variatie zien we ook terug in de functies.  De wijk is 

niet alleen een woonwijk, ook andere functies hebben er een plek.  
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Zo zijn er de bedrijven, vooral gesitueerd in de nabijheid van de spoorzone en de oude 

Koningslijn. Opvallend is de aanwezigheid van veel kleine bedrijven aan huis, waarbij het 

accent ligt op advisering/zakelijke dienstverlening en bouwbedrijfjes. 

Winkels komen verspreid voor in het lint van de Asselsestraat en geconcentreerd in het 

winkelcentrum Orden. De Asselsestraat kent een grote verscheidenheid aan functies: 

functiemenging is hier het sterkst vertegenwoordigd. Er zijn woonhuizen, winkelpanden, 

supermarkten en woningen boven winkels. Er is ook bedrijvigheid en er zijn kleinschalige 

kantoren. Er zijn veel speciaalwinkels met een ander karakter dan de winkels die men vindt 

in het buurtwinkelcentrum Orderplein. 

Maatschappelijke functies zijn vertegenwoordigd in de vorm van onder andere sporthallen, 

buurthuizen, de speeltuinvereniging en scholen. Functies met een bovenwijks karakter zijn 

instituten als de Koning Wilem III kazerne en het Veluws College.  

Het gebied waar de stad overgaat in de Veluwe kent zijn eigen karakter. In het Orderbos 

liggen in een omgeving met landschappelijke en natuurwaarden diverse stadsrandfuncties, 

zoals de voormalige politie-academie, scoutingverenigingen, een manege en het sportpark. 

Het sportpark Orderbos is een royaal terrasvormig opgezet park rondom een bebost 

parkachtige binnenterrein in een geaccidenteerd gebied, met een krans van sportvelden 

rondom. Het behoort tot de mooist aangelegde en gesitueerde sportparken van Nederland.  

De gevolgen van de economische crisis worden zichtbaar in de wijk. Er is in toenemende 

mate leegstand van panden en braakliggende terreinen, waarvoor bouwplannen zijn 

geschrapt of in de ijskast zijn gezet. 

 

         
 
  Asselsestraat    bedrijven J. Bosboomstraat 

 

De ruimtelijke dragers. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat, als we op zoek gaan naar wat de wijk 

in zijn geheel ruimtelijk verbindt, deze vooral gevonden wordt in de variatie. Er is echter wel 

degelijk ook een ruimtelijke samenhang te vinden op wijkniveau. Vooral de grotere 

verkeerswegen en het groen vormen ruimtelijke dragers van de wijk.  

De structuur van de wijk als geheel is overzichtelijk en er zijn voldoende aanknopingspunten 

voor oriëntatie. De Beek in het Orderveen/Rode Beek, Badhuisspreng en enkele fragmenten 

van de Grift en de Driehuizerspreng dragen daar samen met de grotere verkeerswegen en 

het groen aan bij.  

 

De Beek in het Orderveen en de Rode beek zijn sterk gefragmenteerd maar doordat ze 

gekoppeld zijn aan de groenstructuur ten noorden van de spoorlijn hebben ze nog wel een 

zekere structurerende werking voor het ruimtelijk beeld. Ten noorden van de Asselsetraat 

maakt de Badhuisspreng onderdeel uit van de groenstructuur. In de zuidoost hoek van de 

wijk is nog een klein deel van de Grift aanwezig. Langs de PWA-laan zijn delen van de 

Driehuizerspreng hersteld rondom het complex Sparta Luce.  

 

De verkeerswegen betreffen de Laan van Spitsbergen, de Prins Willem Alexanderlaan, het 

spoor, de Jachtlaan, de Asselsestraat, de Beatrixlaan en de Kennedylaan/ Sprengenweg. De 

wegen hebben alle hun eigen karakteristiek, vooral door de afwijkende breedtematen van het 

profiel en een herkenbare eigen groenstructuur. 
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De Laan van Spitsbergen is onderdeel van de ring en ingericht met brede ruige grasbermen 

op afstand van de wijk en een boomstructuur van losse boom- en bosgroepen die refereren 

naar het bosrijke beeld van de dichtbij gelegen bossen van de Veluwe.   

Het Orderbos is een belangrijke schakel tussen de Veluwe en de stad. Groene lijnen zoals de 

PWA-laan en de spoorlijn verbinden dit bosachtige gebied met het centrum van Apeldoorn. 

De PWA-laan kent een modernistische brede structuur. Langs het meest oostelijke deel van 

de laan is de Grift weer boven de grond gehaald en onderdeel geworden van het profiel van 

de groene ontsluitingsweg. 

Dwars hierop lopen de Jachtlaan met aan beide zijden laanbeplanting en de Prinses 

Beatrixlaan die het voormalig spoorwegtracé naar het Loo volgt. De brede Jachtlaan 

contrasteert met de vele smalle straten in de omgeving en ruimte biedt voor royale 

groenstructuren en vrijliggende fiets en voetpaden. Deze weg kent een gefragmenteerde 

opbouw in ‘delen’ met een verschillende profielopbouw en groenstructuur. De Prinses 

Beatrixlaan heeft een formele opzet waarin het oude spoortracé nog herkenbaar is. Door de  

sterk afwijkende breedtemaat vormt de weg een breuklijn in het historische weefsel van 

kleinschalige woonstraatjes met smalle profielen. De weg kent een asymmetrisch wegprofiel 

met een brede groenstrook aan de oostzijde met een groenstructuur van berkenrijen en 

hagen. 

 

De Asselsestraat met laanbeplanting verbindt de binnenstad via het Sprengenpark met het 

Orderbos en de Veluwe. Deze straat is onlangs opnieuw ingericht. Ten westen van de 

Beatrixlaan heeft de Asselsestraat een laanprofiel met bomen, ten oosten daarvan een 

stedelijker profiel, passend bij de lintbebouwing met gemengde functies.  

De Kennedylaan wordt gekenmerkt door een groen modernistisch profiel, grenzend aan het 

Sprengenpark met daarin de Badhuisspreng.  

 

          
 
  Beatrixlaan    Jachtlaan 

 
Samengevat kan de ruimtelijke staat van Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo als volgt 

worden gekarakteriseerd: 

• De nauwe relatie tussen straat, kavel en gebouw is in hoge mate bepalend voor de 

stedenbouwkundig  historische karakteristiek van de woonwijken: smal, klein en 

eenvoudig aan de woonstraten in Brinkhorst; breed, ruim en voornaam aan de Jachtlaan; 

schaalvergroting en collectiviteit in Orden. 

• Voor elk milieu is er gebouwd: Van oudsher is het vooral een woongebied met op 

wijkniveau een onderscheid naar klassen (welgestelden aan de rand van het Orderbos, 

middenstanders en arbeiders in Orden en overwegend arbeiders in Brinkhorst): deze 

hiërarchische opzet is onlosmakelijk verbonden met de ruimtelijke structuur. 

• De onderscheiden identiteiten van de verschillende buurten. 

• De grote verschillen tussen de woonbuurten, in openbare ruimte, architectuur, 

bebouwingstypologie. 

• De zichtbaarheid van de geschiedenis in de wijk. 

• De verbondenheid tussen de wijk en het bos en de overgang daartussen. 

• De heldere hoofdstructuren. 

• Het reliëf van de Veluwerand de enken en de lager liggende beken, dat op talrijke 

plaatsen in het gebied beleefbaar is. 

• Het vele groen. 
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• De zichtbare en onzichtbare beeklopen van de Orderbeek, de Rode Beek, de Beek in het 

Orderveen, de Driehuizerspreng en de Grift, inclusief de begeleidende begroeiing. 

• Het samengrijpen van oude ‘organische’ structuren en recentere ontworpen structuren. 

• De aanwezigheid naast het wonen van diverse functies, overwegend in clusters. 

 

 

2.3  Geldend recht en beleidskader 

Het recht, zoals vastgelegd in de geldende bestemmingsplannen, vormt een belangrijk 

aandachtspunt bij het opstellen van een nieuw plan. Daarnaast vormt het ruimtelijke beleid, 

zoals opgenomen in sectorale beleidsnota’s, -programma’s  en structuurvisies, een kader 

wat meegewogen moet worden. Helder inzicht in het geldend recht en de beleidskaders is 

dus noodzaak. In deze paragraaf blijft de informatie hierover beperkt tot de hoofdzaak. 

Nadere informatie staat in hoofdstuk 7. 

 

 

Geldend recht 

De volgende bestemmingsplannen, inclusief diverse herzieningen en uitwerkings- cq 

wijzigingsplannen, zijn in het plangebied van toepassing (datum vaststelling): 

• Brinkhorst en Orden (29 januari 2004) 

• Winkelcentrum Orden en omgeving (22 november 2012) 

• Ritbroekstraat 2 (14 april 2011) 

• Stadsdeel Noordwest (22 maart 2007) 

• Henri Dunantlaan 6 (14 april 2011) 

• Asselsestraat 200 (24 november 2011) 

• Herderweg-Ooiweg en Arbeidsstraat-Groeneweg (26 mei 2011) 

 

Sinds de vaststelling van het geldende bestemmingsplan in 2004 zijn voor diverse locaties 

nieuwbouwplannen ontwikkeld en (deels) uitgevoerd. Voorzover deze plannen in strijd 

waren met het bestemmingsplan zijn ro-procedures doorlopen (merendeel 

vrijstellingsprocedures volgens de oude artikel 19 WRO).  

 

 

Beleidskader 

Voor de wijk als geheel vormt op het gebied van de ruimtelijke ordening de gemeentelijke 

structuurvisie Buitenstad 2030 het integrale beleidskader. De structuuurvisie geeft een 

doorkijk tot 2030. 

 

De visie kent drie aanleidingen: 

• Andere tijden: onzekere toekomst, onzekere programma’s 

• Andere gemeente: kerntaken centraal, eigen verantwoordelijkheid samenleving. 

• Andere structuurvisie: ruimte bieden aan het onverwachte. 

 

Ruimte bieden is niet vrijblijvend. Ruimte wordt geboden binnen kaders. Allereerst door 

voort te bouwen op de belangrijkste kwaliteiten van de gemeente. De kwaliteiten van de 

Buitenstad vormen samen het fundament van de structuurvisie. Denk aan de Veluwe, de 

beken, sprengen en enken, de fijnmazige voorzieningenstructuur en de parken & lanen. Zij 

maken Apeldoorn tot Buitenstad. Het fundament van Apeldoorn wordt gekoesterd en 

versterkt. Beheer en vernieuwing van het fundament is de belangrijkste opgave van de 

structuurvisie.  

Delen van het fundament binnen het Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo zijn: de ring, 

beken en sprengen en het wijkcentrum. 

 

Om Buitenstad te blijven, zijn in de structuurvisie vier ambities opgenomen. Deze ambities 

staan centraal. Ze zijn samen te vatten onder de kopjes: 

• comfortabele gezinsstad; 

• toeristisch toplandschap; 

• veelzijdige economie; 

• locale duurzaamheid. 
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Aan deze ambities moet samen met de partijen in de samenleving gebouwd worden.  

Als kansen voor Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo worden genoemd: het 

handhaven van een hoogwaardig en afwisselend leefklimaat, het verbeteren van de 

verbindingen met het buitengebied, voorzieningen in de buurt, behoud en verbetering van de 

groene kwaliteiten, afronding herstel beken en sprengen en tegengaan van ‘urban 

heating’(verdunnen, meer water, straatgroen en groen op daken). 

 

De structuurvisie is een uitnodiging. Een uitnodiging aan de samenleving om Apeldoorn 

mooier te  maken. ‘Apeldoorn biedt ruimte’ staat voor ruimte bieden aan ideeën en 

initiatieven die passen bij de Buitenstad. Want wat de toekomst ook brengen zal, de 

overheid kan de samenleving niet alleen maken. De gemeente zal vooral faciliteren en 

ondersteunen. Buiten het fundament van de Buitenstad wordt veel handelingsvrijheid 

geboden, bijvoorbeeld door flexibel te bestemmen. De bijdrage aan de Buitenstad die 

gevraagd wordt is verwoord in vijf simpele principes. Niet om aan te toetsen, maar om te 

inspireren. Het bestemmingsplangebied ligt grotendeels buiten het fundament. De principes 

zijn: 

• Elk initiatief dat past bij de Buitenstad is welkom. 

• In de Buitenstad heeft elk gebouw een eigen of gemeenschappelijke tuin én is openbaar 

groen op loopafstand aanwezig. 

• Kleinschalige voorzieningen in de buurten en dorpen zijn belangrijk voor het wooncomfort 

van de Buitenstad. 

• De Buitenstad is goed bereikbaar per auto én fiets. 

• In de Buitenstad wordt zorgvuldig omgegaan met schaarse ruimte en eindige 

hulpbronnen. 

 

Maar niet alles gaat vanzelf. In sommige delen van Apeldoorn spelen ingewikkelde 

vernieuwingsopgaven. Opgaven die belangrijk zijn voor Apeldoorn als geheel. In de 

structuurvisie worden die opgaven ‘dynamo’s’ genoemd. Het centrumgebied van Apeldoorn, 

de centrale delen van de Kanaalzone en kleinschalige herstructurering van wijken, buurten 

en dorpen zijn voorbeelden. Als gemeente nemen we in de dynamo’s de regierol op ons. In 

de dynamo’s ligt ook programmatisch de hoogste prioriteit.  

In de oudere grootschalige wijken aan de zuid- en oostzijde van de stad is aandacht nodig 

om deze op Buitenstadniveau te krijgen en te behouden. Het gaat niet om hele grote 

opgaven, maar vooral om een reeks kleinere, die vaak wel in samenhang kunnen worden 

aangepakt. Denk aan het kwalitatief aanpassen van woningen aan de verschuivingen in de 

vraag, aan het levensloopbestendig maken van woningen en aan het bouwtechnisch en 

energetisch aanpassen ervan. Maar vaak gaat het ook om hergebruik van leegkomende 

scholen of locaties, verbetering van het waterbergende vermogen van buurten en het beheer 

van de openbare ruimte. 

Kleine herstructureringsopgaven dus, waarmee als een soort acupunctuur de leefkwaliteit 

van een wijk of buurt kan worden verbeterd. Deze opgave speelt de komende jaren op 

verschillende plekken, waaronder delen van Orden. Orden is een prachtig voorbeeld van 

naoorlogse stedenbouw, en streven is die kwaliteit en identiteit in stand te houden. Een deel 

van de wijk Orden heeft daarom gericht extra aandacht nodig vanwege de kwaliteit van de 

woningvoorraad en de zwakke economische positie van een groot deel van de bewoners. 

Ook delen van de particuliere woningvoorraad vereisen aandacht. Mogelijkheden hiervoor 

zijn kleinschalige ontwikkelingen van woongebieden, differentiatie, verbeteren van de 

buitenruimte en toevoegen van groen in de buurt. 

 

Het Buurtaanpakplan Weer op Orde(n) uit 2010 is basis geweest voor het in de 

Buitenstadvisie gestelde over Orden. Het plan is opgesteld door een samenwerkingsverband 

van bij Orden betroken partijen, waaronder de gemeente. Geconstateerd is dat op een aantal 

vlakken actie nodig is om te voorkomen dat Orden een aandachtswijk wordt. Hoofddoel is 

het versterken van het sociale weefsel in Orden en het weer leefbaar maken van de buurt. 

Participatie en integratie door de bewoners staan hierbij centraal. Maatregelen richten zich 

op het verbinden en uitbreiden van het voorzieningenaanbod, een intensieve buurtaanpak en 

een fysieke opknapbeurt.  

Een aantal maatregelen waaronder een structurele plaats voor het jeugdhonk, vernieuwing 

van het Sprengenhonk, de aanwezigheid van een Pluspunt en de vernieuwing van het 
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winkelcentrum en omgeving (totaal gereed in midden 2014), de aanstelling van een 

buurtregisseur, aanpak speeltuin Kindervreugd, veldjes tussen de flats, beweegtuin etc. zijn 

inmiddels gerealiseerd of in gang gezet. Nog uit te voeren maatregelen zijn voornamelijk 

gericht op het sociale domein en een verdere aanpak van de buitenruimte waarbij wordt 

aangehaakt bij renovatieplannen van de wooncorporaties. 

 

Het Stadsdeelplan Noordwest 2010-2011   gaat in op de leefbaarheid van de wijken in de 

breedste zin des woords. Het bevat  het onderhandelingsresultaat tussen de vraag van 

bewoners en het aanbod daarop van de Gemeente Apeldoorn en maatschappelijke 

organisaties. Het plan kent als motto ‘Nog prettiger leven in Noordwest’. De bewoners van 

de meeste wijken in Noordwest blijken namelijk al zeer tevreden te zijn over de leefbaarheid 

van hun buurt en wijk. Onderwerpen die aan de orde komen in het plan zijn ondermeer het 

verbeteren van de communicatie tussen gemeente en wijken, buurten en bewoners en 

speel- en sportplekken voor kinderen en jongeren. 

De Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest 2013-2016 is een agenda voor vier jaar met 

ambities, onderwerpen en wensen die bewoners in het stadsdeel belangrijk vinden. Een 

belangrijke conclusie die getrokken wordt is dat Noordwest een prachtig stadsdeel is, de 

bewoners zijn trots op hun wijk, en dat willen ze graag zo houden! 

In de agenda doet het stadsdeel aanbevelingen. Genoemd zijn onder andere:  

• Verstenen van tuinen tegengaan, zo mogelijk door het betreffende bestemmingsplan te 

wijzigen. Vervolgens zorgen voor handhaving.  

• Zorgen voor een geleidelijke overgang van het omringende bos tot in de wijken van 

Apeldoorn Noordwest.  

• Bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden met de stijl van de wijk.  

• De gemeente moet open blijven communiceren naar de wijkraden toe, en proactief en 

tijdig melden welke plannen er zijn met bijzondere locaties in de wijk.  

• Achterstallig onderhoud openbare ruimte aanpakken. Aankleding van woonomgeving bij 

sociale woningbouw sturen en bewaken. 

• Bewaking van de diversiteit van bestaande winkels.  

• Houd bij het ontwikkelen van locaties rekening met speelvelden (‘trapveldjes’) voor 

kinderen van ongeveer 6 – 16 jaar.  

 

Het welstandsbeleid in Apeldoorn vindt zijn wettelijke basis in de Woningwet. De 

Woningwet bepaalt dat iedere gemeente een door de raad vast te stellen welstandskader 

moet opstellen om bouwplannen (omgevingsvergunningen) aan te toetsen. In Apeldoorn is 

daartoe in 2004 de kadernota “over welstand gesproken”. In deze nota wordt voor ieder 

perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau 

geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de 

niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of 

bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van 

het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het 

welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, 

gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik. 

In 2009 is deze nota herijkt “Naar minder strikt welstand”, gericht op deregulering van 

ruimtelijke eisen aan bouwplannen.  

In de kadernota zijn aan de wijk diverse welstandsthema’s toegewezen. Bijna alle thema’s 

uit de welstandsnota zijn wel terug te vinden. De drie thema’s die het meeste voorkomen 

zijn: ‘Dorpsgebieden in de Stad’ (in Brinkhorst), ‘Moderne Architectuur en Stedebouw’ (in 

Orden) en Sport en recreatie (in het sportpark Orderbos). 

Als we naar de welstandsniveaus kijken valt op dat de hoofdwegen en historische linten 

allemaal een zwaar welstandsniveau kennen. Dit geldt voor de Asselsestraat, de Laan van 

Spitsbergen, de Jachtlaan, de spoorzone, de Prins Willem Alexanderlaan en de nieuwe 

ontwikkelingen rondom de PWA-laan, zoals het Spartaterrein en het gebied rond de 

Waterlooseweg, het landelijke deel van de Ordermolenweg, de Koning Willem III kazerne, de 

zone rondom de Kennedylaan, inclusief het Sprengendorp en het Sprengenpark, en het 

gedeelte van Brinkhorst ten noorden van de Asselsestraat. 
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De manier waarop in beleid en houding omgegaan wordt met beeldkwaliteit verschuift van 

bepalend en reactief naar uitnodigend en inspirerend. Deze transitie maakt ook dat de 

producten die gemaakt worden anders van vorm en inhoud worden in het kader van het 

welstandsbeleid. Op dit moment wordt gewerkt aan het Kookboek voor de stad. Het 

kookboek reikt “ingrediënten” aan waarmee iedereen die in het fysieke domein actief is 

(burgers, ondernemers, ontwikkelaars) kan gaan “koken”. 

 

Tot slot is nog het gemeentelijke woningbouwprogramma, zoals vastgesteld door de raad in 

2012, relevant. Daarin zijn ingrijpende keuzes gemaakt met betrekking tot plannen die wel 

en plannen die niet in uitvoering worden genomen. Ruimte voor nieuwe woningbouwplannen 

die niet in het programma zijn opgenomen is er niet of nauwelijks. Hiermee wordt 

voorkomen dat er een overaanbod op de markt komt. De woningbouwprogrammering is 

vastgesteld tegen de achtergrond van een afnemende groei van de bevolking.  
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3. De burger en zijn wijk 

 

In de kern gaat het bij de nieuwe werkwijze er om dat het nieuwe bestemmingsplan en 

beeldkwaliteitplan vanaf de start-fase samen met bewoners, ondernemers en 

belangengroepen uit de wijk tot stand komen. Plannen voor en door de wijk. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven hoe daar concreet invulling aan is gegeven en wat de 

resultaten zijn.  

3.1  Communicatietraject met burgers 

De communicatie met de bewoners, ondernemers en belangengroepen uit de wijk en met de 

wijkraad Brink en Orden heeft afhankelijk van het stadium van het proces op verschillende 

manieren en in verschillende samenstellingen plaatsgevonden.  

  

Wijkraad Brink en Orden 

Vanaf de start wordt elke stap gezet samen met de wijkraad Brink en Orden. De wijkraad 

draagt zeer actief en constructief bij aan het vormgeven van de andere manier van werken, 

de nieuwe wijze van communiceren met de wijk en aan het totstandkomen van kwalitatief 

goede plannen. Daarbij speelt zij een belangrijke rol als intermediair.  

 

Klankbordgroep 

Aan het begin van het proces is een brede klankbordgroep opgericht. In de klankbordgroep 

zitten bewoners uit de verschillende buurten en ondernemers uit de wijk. Zowel gedurende 

de inventarisatiefase en de fase van visievorming is de groep bijelkaar gekomen. Ook is het 

concept van de Nota van uitgangspunten besproken. 

Doel van de klankbordgroep is om met een regelmatige overleg te borgen dat tijdens het 

gehele proces er een direct contact is met de wijk. De klankbordgroepgroep biedt een 

platform voor de wijk om zaken in te brengen en geeft de mogelijkheid om op een efficiënte 

wijze samen keuze’s te maken. 

 

 

   
 

Wijkschouw 

Tijdens de inventarisatiefase heeft de vraag centraal gestaan hoe de bewoners, 

ondernemers en belangengroepen de eigen wijk ervaren. Om daar een goed beeld van te 

krijgen is naast de klankbordgroep een wijkschouw gehouden. Bewoners en ondernemers, 

leden van de gemeenteraad, een afvaardiging van de CRK, wooncorporaties en de 

ambtelijke projectgroep hebben in gemengde groepen een fietstocht door de wijk gemaakt, 

waarbij foto’s zijn gemaakt van wat als sterke en zwakke punten van de wijk wordt gezien.  

 

Themabijeenkomst 

Tijdens de fase van visievorming is een themabijeenkomst georganiseerd, waarvoor de hele 

wijk is uitgenodigd. Uit de inventarisatie zijn thema’s voortgekomen die de wijk zelf 

belangrijk vindt voor hun leefomgeving. Een voorbeeld van een thema is de ‘eigenheid’, de 

eigen karakteristiek, van de buurtjes in de wijk. Tijdens de bijeenkomst is aan de hand van 

de thema’s aan de aanwezigen gevraagd hoe om te gaan met die thema’s in de nieuwe 

plannen. Ook is de vraag voorgelegd wat de rol van de gemeente daarbij zou moeten zijn, 
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alle ruimte bieden of totaal geen ontwikkelingen mogelijk maken. De uitkomsten van de 

bijeenkomst hebben een belangrijke grondslag gevormd voor de Nota van Uitgangspunten.  

 

 
 

Overleggen met diverse partijen 

Met organisaties als de wooncorporaties en de belangenvereniging van de sportclubs in 

Sportpark Orderbos (BBO) is afzonderlijk gesproken over hun gedachten, wensen en 

initiatieven in de toekomst.  

 

Vervolg 

Ook in het vervolg van het proces zal verder gecommuniceerd worden met de wijk. In ieder 

geval middels de wijkraad en de klankbordgroep.  

De Nota van Uitgangspunten is voor inspraak voorgelegd aan de mensen uit de wijk, zodat 

men kon nagaan of hun inbreng op een goede wijze is meegenomen (bijlage 3 bevat het 

inspraakverslag). Na de inspraak wordt op basis van de nota het nieuwe bestemmingsplan 

en beeldkwaliteitplan opgesteld. Dan begint de formele, wettelijke procedure. Vanaf dat 

moment verschuift het doel van de communicatie. Ligt de nadruk tot dan nog op overleg, in 

de formele fase verschuift deze naar het verzamelen van alle gegevens en feiten zodat op 

een zorgvuldige wijze en op basis van een evenredige belangenafweging tot besluitvorming 

door de raad gekomen kan worden.  

 

3.2 Wat vinden de burgers belangrijk, de hoofdthema’s 

Wat vinden de mensen die in de wijk wonen, werken en recreëren zelf nu eigenlijk 

waardevol in hun leefomgeving, wat zijn de wensen en wat wordt als een bedreiging 

ervaren? En welke rol moet de gemeente daarbij spelen?  

In deze paragraaf wordt samengevat wat vanuit de wijk naar voren is gebracht. Het is niet 

per se zo dat de gehele wijk alles zal delen, maar het geeft in hoofdlijnen wel een richting. 

Als bijlage van de nota is een overzicht opgenomen van punten die door de wijkraad, de 

klankbordgroepleden en tijdens de wijkschouw naar voren zijn gebracht als sterke en 

zwakke punten van de wijk. 

 

Algehele indruk die naar voren is gekomen is dat de mensen trots zijn op hun wijk. Er is 

echte betrokkenheid om de plek waar men werkt en woont mooi te houden. Er is veel 

kwaliteit en variatie in de wijk die wordt gekoesterd. Uiteraard is niet alles perfect. Uit de 

gesprekken met de mensen uit de wijk zijn punten naar voren gekomen die aandacht 

vragen. Ook over de rol die de gemeente zou moeten spelen is een duidelijk beeld naar 

voren gekomen. Enige ruimte bieden is prima, maar om het goede leefklimaat te borgen en 

te (kunnen) versterken worden ook duidelijke kaders gevraagd.   
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Functies 

De grote variatie aan functies wordt als een kwaliteit van de wijk beschouwd. Het gaat 

daarbij niet alleen om het Orderbos en de winkels aan de Asselsestraat. Ook bijvoorbeeld de 

vele bedrijfjes aan huis dragen bij aan de levendigheid. Waardering bestaat voor het aanbod 

aan voorzieningen, waaronder de speeltuinvereniging Kindervreugd. Het stimuleren van die 

variatie en levendigheid wordt positief ontvangen, echter wel alleen op die plekken die zich 

daar goed voor lenen. Overlast in de woongebieden moet worden voorkomen. Meerdere 

malen is het toestaan van een ‘oosterse’ markt op of bij het bedrijvencluster Koningslijn 

genoemd. 

 

Belangrijk punt van zorg is de leegstand en de braakliggende terreinen in de wijk. Er zijn vrij 

veel, ook grotere panden die al langere tijd leegstaan. Risico op overlast en verloedering, en 

daarmee een negatieve uitstraling op de omgeving, wordt als een bedreiging beschouwd. 

Met verruiming van de bestemmingen, daar waar dat zonder potentiële overlast voor de wijk 

kan, zou mogelijk bijgedragen kunnen worden aan het bestrijden van de leegstand. Hetzelfde 

geldt ook voor de braakliggende terreinen. Ooit waren daar woningbouwplannen voor maar 

deze zijn inmiddels geschrapt. Tijdelijk gebruik in de vorm van bijvoorbeeld een parkje, 

speelplekken of stadstuinen (volkstuintjes) zou een mooie oplossing kunnen zijn. 

 

Bebouwing 

Als het over de bebouwing gaat vallen twee zaken op waaraan grote waarde wordt 

gehecht. De eerste is het unieke karakter van de verschillende buurtjes in de wijk. Door de 

eigen stedebouwkundige opzet roept elk buurtje als het ware  een ‘thuis’ gevoel bij de 

bewoners op. Behoud van dat karakter is essentieel.  

Tweede punt betreft het beeld van de straat en dan vooral de woningen aan de straat. Het 

redelijk éénvormige beeld van de woningen draagt bij aan het goede leefklimaat. 

Verrommeling door aanbouwen, zonnepanelen, dakkapellen of schuttingen moet voorkomen 

worden. Ruimte aan de achterzijde van de woningen is prima, mits het niet leidt tot overlast 

voor de buren. Aandacht wordt gevraagd voor ruimte om in te spelen op de vergrijzing van 

de wijk. Ook cultuurhistorische panden en een aantal nieuwbouwplannen, zoals de Witte 

Wolken, worden gewaardeerd. Deze dragen bij aan het eigen karakter van de wijk.  

 

De omgeving 

Duidelijk naar voren is gekomen dat veel waarde wordt gehecht aan het groen in de wijk. 

Zowel op het schaalniveau van de straat als de wijk in zijn geheel bepaalt het groen in 

belangrijke mate het goede gevoel wat de bewoners hebben over hun omgeving. Op het 

niveau van de wijk gaat het ondermeer om het Orderbos, de beken en sprengen en de 

parken en de verbindende laanbeplanting. Op straatniveau gaat het om de bomenrijen en de 

(grotere) groenperken en –stroken. Door de verschillende groenvoorzieningen nog meer op 

elkaar aan te sluiten zou een impuls gegeven kunnen worden aan de al aanwezige kwaliteit. 

Voor delen van de wijk (Orden) wordt aandacht gevraagd voor de invulling van het 

aanwezige groen. Het mag niet saai worden. Ook zou in enkele delen (Brinkhorst) wel wat 

meer groen mogen komen. 

 

Rol van de gemeente  

Met als basisgedachte het bieden van ruimte en flexibel bestemmen is aan de wijk gevraagd 

hoever de gemeente daarin moet gaan. Is het prima als de gemeente zich terugtrekt en met 

ruime bestemmingen de gelegenheid biedt aan de wijk zelf om het goede leefklimaat in 

stand te houden of wordt toch een zekere rol daarin van de gemeente verlangd.  

Hieruit is een genuanceerd beeld naar voren gekomen. De boodschap is: gemeente biedt 

ruimte waar dat kan maar pak wel je rol waar dat voor het behoud en ontwikkeling van het 

goede leefklimaat van de wijk nodig wordt geacht. Dit houdt onder andere in dat gevraagd 

wordt om regels en handreikingen ter behoud van de aanwezige kwaliteiten en om regels die 

ruimte bieden uitsluitend daar waar dat kan. Een actieve rol wordt verlangd om bedreigingen 

voor de omgeving, zoals verloedering door leegstand en braakliggende terreinen, het hoofd 

te bieden. 
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Uit al hetgeen door de wijk naar voren is gebracht zijn vier hoofdthema’s gedistilleerd. Deze 

thema’s vormen, samen met de rol die de wijk verwacht van de gemeente, de basis voor de 

visie voor de goede ruimtelijke ordening van de wijk en de uitgangspunten voor het nieuwe 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. De thema’s zijn: 

 

1. Groen en openbare ruimte 

Behoud en versterk het groen. Het geeft samenhang en kwaliteit aan de wijk als geheel en 

het draagt bij aan een waardevol straatbeeld.  

 

2. Eigen buurtjes, rustig straatbeeld 

Houdt het unieke karakter van elk buurtje in stand. Bescherm de kwaliteit en de ‘rustige’ 

uitstraling van de woonstraten. Geef hierbinnen ruimte zonder overlast. 

 

3. Variatie aan functies 

Geef ruimte om het levendige karakter van de wijk te behouden. Houdt daarbij wel rekening 

met de plek. Overlast moet voorkomen worden.  

 

4. Leegstand 

Bestrijdt en voorkom verloedering van de wijk door leegstand en braakliggende terreinen. 
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4. Visie op hoofdlijnen 

 

Met de beschrijving van de ruimtelijke staat van Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo 

in hoofdstuk 2 en de mening van de mensen uit de wijk zelf in hoofdstuk 3 is op hoofdlijnen 

een compleet beeld aanwezig van het nu. Maar wat zou het toekomstbeeld moeten zijn van 

de wijk? In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de vier hoofdthema’s de 

ontwikkelingsrichting van de wijk voor de komende tien jaar geschetst. Een visie voor een 

goede ruimtelijke ordening op hoofdlijnen. 

 

Het huidige beeld dat naar voren is gekomen van Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo, 

is er één van een wijk die staat. Mede door de rijke ontwikkelingsgeschiedenis is er in de 

loop der tijd een plek ontstaan met een goed leefklimaat. Een goed leefklimaat dat geborgd 

wordt door kwaliteiten als het groen, de stedebouwkundige eigenheid en het 

voorzieningenniveau. De wijk is ook af, in die zin dat er geen grootschalige veranderingen en 

ontwikkelingen meer zullen optreden.  

 

 

Hoofddoelstelling is dan ook de ruimtelijke kwaliteiten van de wijk te behouden, 

mogelijkheden te bieden deze te versterken en daarbinnen ruimte te geven aan het 

individu, zonder dat dit tot overlast leidt. Fundamentele waarden van de Buitenstad, zoals 

de voorzieningenstructuur en de sprengen, moeten in ieder geval beschermd worden. 

In essentie gaat het er om dat de wijk ook in de toekomst een plek blijft waar iedereen, 

jong en oud, in een goede onderlinge verstandhouding kan wonen en werken. Een plek 

waar voorzieningen als scholen, winkels en bedrijven aanwezig zijn en gespeeld en 

gesport kan worden. Ook een plek die goed bereikbaar blijft en waar milieuhinder, 

verloedering en overlast voorkomen wordt.  Dit alles in een omgeving die er mooi uitziet, 

met een goede kwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte. 

 

 

 

Thema 1: Groen en openbare ruimte 

Het groen levert een belangrijke bijdrage aan het goede leefklimaat van de wijk. Het 

Orderbos en omgeving, met zijn landschappelijke en natuurwaarden, en de parken geven 

ruimte om te recreëren. Samen met de beken en sprengen en het groen bij de grotere 

verkeerswegen wordt samenhang gegeven aan de wijk. Het vormt als het ware een casco 

waarbinnen de verschillende buurten liggen. De overige bomenrijen en de (grotere) 

groenperken en –stroken dragen op straatniveau bij aan de goede woonbeleving.  

 

   
 

Inzet is om de groene waarden te behouden voor de wijk en ruimte te geven deze te 

versterken. De versterking kan plaatsvinden door het verdere herstel van de beken en 

sprengen. Het herstel van de beken biedt een kans voor meer ruimte voor recreatie. Bij 

herinrichting/onderhoud van de openbare ruimte kunnen de kwaliteit en de 

gebruiksmogelijkheden van het groen worden verbeterd. Met name delen van Orden en 

Brinkhorst vragen aandacht.  
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Het westelijk deel van de wijk kent hoge natuur- en landschappelijke waarden. Behoud van 

deze waarden staat voorop, functies als recreatie, inclusief daarbij behorende bouwwerken, 

zijn mogelijk mits die waarden niet aangetast worden.  

  

 

Thema 2: Eigen buurtjes, rustig straatbeeld 

De wijk kent door de gelaagde ontwikkeling een grote diversiteit aan bebouwing op het  

niveau van buurtjes en clusters. Het gaat het om gevarieerde buurten met elk een eigen 

identiteit en karakteristiek in architectuur, typologie en openbare ruimte: één eenduidig 

‘beeld’ per buurt. De eigen stedebouwkundige opzet van elk buurtje  en het redelijk 

éénvormige beeld per straat van de woningen zijn kwaliteiten. 

Het unieke karakter van de verschillende buurtjes in de wijk en het ‘rustige’  straatbeeld 

worden gekoesterd door de bewoners van de wijk. Het geeft identiteit aan de 

woonomgeving: voor ieder wat wils in de wijk en sociale cohesie in de eigen buurt.  

 

Inzet is om deze specifieke kwaliteiten, waarbij een directe relatie bestaat tussen buurt, 

straat, kavel en gebouw, te beschermen. Niet door alles op slot te zetten maar op een 

gerichte wijze ruimte te bieden zodat deze behouden en versterkt worden. Ruimte om 

bijvoorbeeld door renovatie de woningvoorraad te verbeteren en om in te spelen op de 

vergrijzing. Uitgangspunt is dat bij ontwikkelingen, of het nu gaat om meer ingrijpende 

maatregelen als transformatie (vervangende nieuwbouw) danwel het uitbouwen van een 

woning, de eigenheid van het buurtje en de straat gerespecteerd en waar mogelijk versterkt 

wordt. Herinrichting/onderhoud van de openbare ruimte biedt daar waar nodig een kans 

voor. In hoofdlijnen wordt de volgende buurtindeling aangehouden: 

• Brinkhorst inclusief Driehoek 

• Transformatie en inbreidingslocaties in Brinkhorst 

• Tuindorpen Daalakker en Sprengendorp 

• Orden Noord 

• Orden Midden 

• Orden Zuid 

• Kazerne 

• Rondom Asselsestraat-west 

• Romdom Ordermolenweg-west 

• PWA-zone 

• Sportpark en bos. 

 

Verdere verdichting in de vorm van nieuwbouw op open plekken zal daar niet binnen passen. 

Met initiatieven daartoe zal dan ook zeer restrictief worden omgegaan.  

Voor plekken die niet beeldbepalend zijn speelt het behoud van ruimtelijke kwaliteit een 

minder grote rol. Uitgangspunt is om die plekken ruimte te bieden mits er geen overlast als 

onevenredig privacyverlies optreedt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het uitbouwen van 

panden op achtererven.  
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Thema 3: Variatie aan functies 

De wijk is niet alleen een woonwijk, ook andere functies hebben er een plek. Verspreid over 

het gebied is een grote variatie aanwezig, die bijdraagt aan de levendigheid van de wijk. De 

variatie doet zich zowel voor naar aard als omvang.  

 

Inzet is om, voor het behoud van de leefbaarheid van de wijk, de variatie aan functies in 

stand te houden en ruimte te bieden voor nieuwe functies. Uitgangspunt is om die ruimte te 

bieden waar dat kan. Functies als bedrijvigheid, horeca en recreatie kunnen altijd enige 

belasting op de omgeving veroorzaken. Bijvoorbeeld in de vorm van parkeeroverlast of 

geluidhinder. Om die reden is de keuze om niet elke functie overal toe te staan. Daar waar al 

enige milieubelasting bestaat kan meer ruimte geboden worden dan elders.  

Een tweede reden tot enige inperking is dat geen negatieve gevolgen mogen ontstaan voor 

de goede ruimtelijke ordening van de stad als geheel of locaties binnen de stad. Zo mag het 

fundament van de Buitenstad, waar de  fijnmazige voorzieningenstructuur (waaronder 

winkelcentrum Orden) onderdeel van vormt, niet aangetast worden. 

Een derde beperking ligt in het feit dat er nog slechts zéér beperkt ruimte is voor nieuw 

programma. Dat geldt zowel voor (zorg)woningen, als voor kantoren en bedrijfsterreinen. In 

het najaar van 2012 is zelfs een deel van het woningbouwprogramma voor het westelijk 

stadsdeel geschrapt. Dit vraagt om een zeer zorgvuldige afweging bij het toevoegen van 

nieuwe functies in het plangebied. 

 

Op basis hiervan is uitgangspunt om wat betreft ruimte voor meer functies de volgende 

gebiedsindeling aan te houden: 

• Zeer beperkte menging functies. Landelijk gebied: extensieve vormen van recreatief 

medegebruik als wandelen en fietsen. 

• Beperkte menging functies. Sportpark Orderbos: lichte vormen van bedrijvigheid, 

maatschappelijke doeleinden, uitsluitend als nevenactiviteit bij de hoofdfunctie sport en 

recreatie. Woongebieden: lichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis door de bewoner. 

• Enige menging functies. Bebouwing direct aan de Asselsestraat, Laan van Spitsbergen, 

PWA-laan, Jachtlaan, Kennedylaan/Sprengenweg, W. Druckerstraat: lichte vormen van 

bedrijvigheid, maatschappelijke doeleinden. 

• Menging functies. Bedrijvencluster Koningslijn: naast bedrijvigheid ook sport en recreatie, 

maatschappelijke doeleinden, detailhandel (uitsluitend voorzover de 

voorzieningenstructuur niet wordt aangetast) en horeca, dit alles voorzover niet 

milieugevoelig. 

• Veel menging functies. Oostelijk deel Asselsestraat en winkelcentrum Orden: kantoren, 

dienstverlening, maatschappelijke doeleinden, lichte vormen van horeca, detailhandel en 

wonen. Voor het gebied winkelcentrum Orden wordt wel de onderverdeling in 

commercieel, gezondheids en maatschappelijk deel in stand gehouden. 

Er worden geen extra bouwmogelijkheden geboden en parkeren zal op eigen terrein opgelost 

moeten worden. 

 

Uitgangspunt is geen nieuwe milieugevoelige functies mogelijk te maken binnen zones van 

milieubelastende functies, tenzij zwaarwegende ruimtelijke gronden aanleiding daartoe 

geven. Dus in principe bijvoorbeeld geen woningbouw binnen milieuzones van bedrijven of 

binnen de geluidcontour van verkeerswegen. 

 

 

Thema 4: Leegstand 

De gevolgen van de economische crisis beginnen zichtbaar te worden in de wijk. Er staan 

panden leeg en locaties waar woningbouw beoogd was liggen braak.  Dit heeft in meer of 

mindere mate een negatieve uitstraling op de leefomgeving van de wijk en is een onderwerp 

van zorg voor de mensen uit de wijk. 

 

Leegstand is een probleem waar ook de gemeente geen kant en klare oplossing voor kan 

bieden. Leegstand wordt met name voor de goede ruimtelijke ordening relevant als daarmee 

het leefklimaat in de directe omgeving wordt aangetast, bijvoorbeeld door verkrotting. De 

locatie speelt daarbij dus ook een rol.  
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Inzet is om een bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van leegstand door 

ruimte te bieden voor multifunctioneel gebruik. Dit conform de gebiedsindeling uit thema 3. 

Er zijn echter grenzen aan de ruimte die geboden kan worden, zoals het 

woningbouwprogramma dat geen ruimte geeft voor nieuwe woningbouwinitiatieven en de 

bescherming van de voorzieningenstructuur op wijk- en stadsniveau. Daar waar leegstand 

concreet een leefbaarheidsprobleem vormt is het streven om in overleg met de eigenaar tot 

een maatoplossing te komen. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheid om op te 

treden. De bevoegdheid om op te treden beperkt zich wel tot situaties waar de veiligheid of 

de volksgezondheid in het geding is.  

 

Braakliggende terreinen zijn vooral niet wenselijk daar waar ze open gaten vormen in de wijk. 

Inzet is om de eigenaren van die terreinen uit te nodigen een permanente invulling te geven 

aan die locaties. Wat betreft de ruimte die geboden kan worden, wordt aangesloten op het 

bovenvermelde.  

Is een permanente oplossing niet mogelijk dan zal gevraagd worden of tijdelijk gebruik een 

optie is. Tijdelijk gebruik in de vorm van bijvoorbeeld een parkje, speelplekken of 

stadstuinen. Uitgangspunt is om in ieder geval de mogelijkheid daartoe te bieden. 
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5. Uitgangspunten bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 gaat het er in essentie om dat ook in de toekomst 

Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo een wijk blijft waar door iedereen, in een goede 

onderlinge verstandhouding, prima geleefd kan worden. Met het vormgeven en vastleggen 

van een goede ruimtelijke ordening in het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan kan 

een belangrijke bijdrage worden geleverd aan die essentie. De gemeente staat dan ook voor 

kwalitatief goede plannen, welke uitnodigen en ruimte bieden waar mogelijk en grenzen 

trekken waar nodig. Dit in de vorm van handreikingen en van regels, met voldoende 

rechtsbescherming en -zekerheid voor een ieder. Op basis hiervan worden in dit hoofdstuk 

op hoofdlijnen en aan de hand van de vier hoofdthema’s de uitgangspunten voor beide 

plannen gegeven. 

 

Algemene uitgangspunten  

 

Bestemmingsplan 

De integrale visie voor een goede ruimtelijke ordening van de wijk wordt verder 

vormgegeven en vastgelegd in het bestemmingsplan. De visie wordt beschreven in de 

plantoelichting.  

 

 

Uitgangspunt is dat de bestemmingsplantoelichting voldoende inzicht geeft om als handvat 

te dienen bij de toetsing van verzoeken tot toepassen van de binnenplanse 

flexibiliteitsbepalingen (afwijking, wijziging) en bij de toetsing van legaliseringsvragen in het 

kader van handhavingsacties.   

 

Waar nodig worden regels gesteld. Basisgedachte vanuit de gemeente aan het begin van het 

proces is geweest om zoveel mogelijk ruimte bieden. Ruimte zodat de wijk zelf 

verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen leefomgeving en maximaal ingespeeld kan 

worden op initiatieven uit de wijk zelf. Het overleg met de wijk heeft geleid tot nuancering 

van deze gedachte. Van de gemeente worden regels en handreikingen gevraagd ter behoud 

van de aanwezige kwaliteiten en om regels die ruimte bieden, echter uitsluitend daar waar 

dat kan.  

 

Het uitgangspunt voor de nieuwe bestemmingsplanregels is dan ook het beschermen van het 

goede leefklimaat. Daarbij zijn de grenzen zoals door de wijk zelf zijn aangedragen in 

belangrijke mate bepalend. Ruimte wordt geboden. Echter alleen als er een bijdrage wordt 

geleverd aan een duurzaam goed leefklimaat van de wijk. Overlast moet in ieder geval 

 

Een bestemmingsplan geeft regels over het bouwen en het gebruik. Met 

bestemmingsregels wordt vastgelegd wat er gebouwd mag worden op een perceel, 

bijvoorbeeld hoe hoog. Ook wordt vastgelegd hoe zo’n perceel gebruikt mag worden, 

bijvoorbeeld voor wonen of een bedrijf. Deze regels kunnen onderverdeeld worden in drie 

categorieën: 

• Bestemmingsregels voor bebouwing en gebruik die altijd goed passen op een plek 

zonder dat er bijvoorbeeld overlast ontstaat. Deze regels laten dat dan bij recht toe. 

• Bestemmingsregels waarbij in concrete gevallen voor bebouwing en gebruik enige 

sturing of beperking nodig kan zijn, bijvoorbeeld om mogelijke overlast voor de buren 

te voorkomen. Deze regels laten dat dan alleen na een positieve toetsing toe met 

afwijking van het bestemmingsplan.  

• Bestemmingsregels waarbij in concrete gevallen voor bebouwing en gebruik een 

wezenlijk andere situatie ontstaat, zoals bijvoorbeeld het veranderen van een woning 

in een bedrijf. Deze regels laten dat dan alleen na een positieve toetsing toe met 

wijziging van het bestemmingsplan.  Aan zo’n wijzigingsbevoegdheid is een aparte 

procedure verbonden met de mogelijkheid om bezwaar te maken. 
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worden voorkomen. Om dit te borgen zal de ruimte vooral in de vorm van 

flexibiliteitsbepalingen gegeven worden. Met specifieke afwijkings- en 

wijzigingsbevoegdheden voor het college kan per concreet geval aan die criteria getoetst 

worden. 

Tweede uitgangspunt is het recht zoals vastgelegd in geldende bestemmingsplannen en 

omgevingsvergunningen (incl. de oude vrijstellingsbesluiten op basis van art. 19 WRO) in 

acht te nemen. Van inperking van rechten kan alleen sprake zijn als actuele planologisch-

juridische inzichten daar aanleiding voor vormen. Voor de overgangszone van de stad naar 

de Veluwe, waarbinnen onder andere  Kleiberg 15 en (delen van) het sportpark liggen, is de 

directe ligging in of aan Natura 2000 (Natuurbeschermingswet) daarbij relevant.  

Derde uitgangspunt is dat de regels uitvoerbaar en duidelijk moeten zijn. Uitvoerbaar in de 

zin van dat aannemelijk is dat hetgeen toegestaan wordt past binnen relevante sectorale 

wet- en regelgeving en beleid. Uit een oogpunt van rechtszekerheid en handhaafbaarheid zijn 

heldere, objectieve bepaalde regels noodzakelijk.  

 

Beeldkwaliteitplan 

De ruimtelijke visie voor de wijk wordt wat betreft de beeldkwaliteit vormgegeven en 

vastgelegd in het beeldkwaliteitplan. Vanwege de grote variatie aan buurten, elk met hun 

eigen karakteristiek, is uitgangspunt om in het beeldkwaliteitsplan iedere buurt afzonderlijk 

op te nemen.  

 

Uitgangspunt is voor het beeldkwaliteitplan voor de wijk de volgende kaders aan te houden: 

• De verkavelingsopzet overeind houden dan wel een nieuw buurtje maken, waarbij de 

oude buurt en het nieuwe buurtje voldoende maat moeten hebben, beide niet mogen 

versnipperen en voldoende als eigen buurtje herkenbaar zijn.  

• Het welstandsbeleid is gericht op het handhaven van de aanwezige kwaliteit van de 

bouwwerken en de stedenbouwkundige setting.  

• Bij toevoeging of uitbreiding dient de vormgeving van het bestaande bebouwing als 

uitgangspunt. Nieuwbouw of vervanging van bestaande bebouwing dient zich te voegen 

in de beeldkwaliteit van de omliggende bebouwing.  

• Herstructurering mag niet leiden tot een schaalvergroting t.o.v. de omgeving waarbij 

groen of de openbare ruimte in het geding komt. Houd rekening met voldoende ‘ruimte’ 

rondom het gebouw. 

 

Het beeldkwaliteitplan zal handreikingen en criteria bevatten. 

Uitgangspunt is per buurt handreikingen te bieden om te komen tot plannen die goed passen 

in de omgeving (“wat kunt u doen om de kwaliteit van uw leefomgeving te behouden of te 

verbeteren?”). Deze handreikingen, die een specifieke uitwerking vormen van die in het 

Kookboek voor de stad, bieden inspiratie voor de mensen uit de wijk. 

Uitgangspunt is de basiskwaliteit te borgen met een summier welstandskader, dat fungeert 

als ‘vangnet’. Dit worden de welstandscriteria waarop de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

bouwplannen gaat toetsen. Criteria worden gesteld over bijvoorbeeld de bouwstijl en het 

materiaalgebruik. Het welstandskader bevat welstandsthema’s en welstandsniveaus.  

De welstandscriteria worden per thema behandeld. Bij de selectie van de thema’s is gezocht 

naar bebouwingstypes, bouwstijlen en/of bouwperioden die in de wijk voorkomen. Thema’s 

in Brinkhorst en Orden worden onder andere ‘Bedrijventerreinen’ (o.a. rondom de Koningslijn 

aan het spoor), ‘Bos’ (het Orderbos), ‘Historische Dorpsgebieden in de Stad’ (het grootste 

deel van Brinkhorst), ‘Instituten en Buitenplaatsen’ (de Willem III kazerne) en 

‘Lintbebouwing’ (o.a. de Asselsestraat). Voor elk thema wordt aangegeven welke 

kenmerken van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van het gebouw in 

relatie tot de omgeving. 

Met een verdeling van de wijk in welstandsniveaus wordt een mogelijkheid gecreëerd om te 

dereguleren. Hoe lager het niveau, hoe soepeler de criteria. Uitgangspunt wat betreft de 

welstandsniveaus is het zware niveau te beperken tot de Asselsestraat, Laan van 

Spitsbergen, PWA-laan en Wilhelmina Druckerstraat en mogelijk (delen van) Brinkhorst. 
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Uitgangspunten per thema 

 

Thema 1: Groen en openbare ruimte 

 

Bestemmingsplan 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het structurele groen te beschermen. Dit door 

specifiek daarop afgestemde bestemmingen toe te kennen aan de stadsrandzone (waaronder 

het Orderbos), de parken, beken en sprengen en grotere groenplekken. Het gaat dan om 

bestemmingen als Natuur en Groen en aanduidingen als Landschap en Beken en Sprengen. 

Met een aanlegvergunningstelsel worden de specifieke waarden beschermd.  

Binnen deze bestemmingen wordt ruimte geboden voor ondermeer recreatief gebruik. Binnen 

een natuurbestemming zal dat beperkt blijven tot activiteiten als wandelen en fietsen. Bij een 

groenbestemming kan ruimte worden gegeven voor bijvoorbeeld ontmoetingsplekken, 

speelplekken en stadstuinen.   

Het overige groen in de straat en langs de hoofdverkeerswegen wordt opgenomen in de 

bestemmingen Verblijfsgebied en Weg. Waar nodig ter behoud van het structurele groen 

wordt de aanduiding Laanbeplanting toegevoegd. 

Binnen de bestemmingen Verblijfsgebied en Weg is het toegestaan om het groen te 

versterken. Ruimte voor het verder terugbrengen van de beken en sprengen wordt geboden 

door voor de betreffende plekken een regeling op te nemen die dit toelaat. 

 

Beeldkwaliteitplan 

Uitgangspunt voor het beeldkwaliteitplan is handreikingen te bieden voor de inrichting van 

de openbare ruimte. De handreikingen kunnen zich richten op het beeld van het groen in de 

buurt, de profielen van de wegen en het beheer van de openbare ruimte. Aanbevelingen 

kunnen worden opgenomen over bijvoorbeeld de overgang van voortuinen naar de openbare 

ruimte en de vormgeving en het beeld van erfafscheidingen.   

 

 

Thema 2: Eigen buurtjes, rustig straatbeeld 

 

Bestemmingsplan 

Het betreft vooral woonbuurtjes. De woonpercelen krijgen de bestemming Wonen. 

Uitgangspunt is om in het bestemmingsplan maximale bouwmogelijkheden te bieden. 

Mogelijkheden voor bijvoorbeeld renovatie en om in te spelen op de vergrijzing. Inperking 

vindt alleen plaats ter bescherming van de eigenheid van elk buurtje en het behoud van het 

éénduidige straatbeeld. Die beperkingen richten zich vooral op de voorzijde van de 

woonpercelen. Aan de achterzijde wordt ruimte geboden, onder andere door 

bouwmogelijkheden voor uitbreiding van de woning en voor bijgebouwen. Criterium zal zijn 

dat geen onevenredige overlast mag ontstaan door bijvoorbeeld privacyverlies. Om dit te 

borgen wordt gebruik gemaakt van de afwijkingsbevoegdheid. Dat wat volgens de wet 

vergunningvrij1 gebouwd mag worden, wordt betrokken bij de omvang van de 

bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan zal bieden. Een wijzigingsbevoegdheid wordt 

opgenomen voor dependances ten behoeve van mantelzorg.  

De straten krijgen de bestemming Verblijfsgebied. Deze bestemming biedt ruimte voor 

herinrichting en aanleg van groen of parkeerplaatsen. 

 

Beeldkwaliteitplan 

Uitgangspunt voor het beeldkwaliteitplan is handreikingen te bieden op het gebied van 

stedebouw, architectuur en duurzaamheid. De handreikingen zullen onder andere ideeën 

geven over hoe verbouwplannen zo goed mogelijk aangesloten kunnen worden op de eigen 

karakteristiek van de buurten. Verdere voorbeelden zijn handreikingen voor kleur- en 

materiaalgebruik bij woningblokken, woninguitbouwen, de plek van zonnepanelen, de 

architectuurstijl en het plaatsen van een derde bouwlaag op woningen. 

                                            
1 De uitgangspunten zijn gebaseerd op het huidige recht omtrent vergunningvrij bouwen. Dat recht is in ontwikkeling. Bij 

het opstellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan zal uitgegaan worden van het dan geldende recht. 
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Thema 3: Variatie aan functies 

 

Bestemmingsplan 

Uitgangspunt is om in ieder geval de bestaande legale (niet-woon)functies een positieve 

bestemming te geven. Bij het bieden van verdere ruimte aan dergelijke functies spelen 

behoefte en omgevingsfactoren als milieu en verkeer een rol bij de afweging. De behoefte en 

daarop gebaseerde keuzes voor locaties liggen voor onder andere detailhandel vast in beleid. 

De ruimte die geboden kan worden hangt dus sterk af van de locatie en van de precieze 

functie. 

Met in achtneming hiervan is het uitgangspunt om voor verruiming van nieuwe (niet 

woon)functies in het bestemmingsplan een gebiedsindeling aan te houden. Die gebieden 

waar nu al veel verschillende stedelijke functies voorkomen en/of een zekere mate van 

milieubelasting aanwezig is krijgen de meeste mogelijkheden voor nieuwe functies als 

bedrijvigheid, dienstverlening en maatschappelijke doeleinden. Het betreft onder andere het 

oostelijk deel van de Asselsestraat, het winkelcentrum Orden en het bedrijvencluster aan de 

Koningslijn. Binnen woon- en natuurgebieden en voor het sportpark Orderbos wordt de 

ruimte in principe beperkt tot die functies, met enige mogelijkheid voor nevenactiviteiten als 

bijvoorbeeld een bedrijf/beroep aan huis of nevenactiviteiten op de sportclub. Voor grote 

nieuwe kantoorgebouwen wordt geen ruimte geboden. Waar mogelijk worden 

kantoorbestemmingen omgezet.  

Afhankelijk van de potentiële invloed op de omgeving wordt de ruimte geboden in de vorm 

van een regeling zondermeer, een afwijkingsbevoegdheid of een wijzigingsbevoegdheid.  

 

Uitgangspunt is om in het bestemmingsplan alleen ruimte voor nieuwe milieugevoelige 

bestemmingen als wonen te bieden op die plekken waar voldoende zicht is op realisatie en 

uitvoerbaarheid, mede gelet op het gemeentelijke woningbouwprogramma. Vooralsnog 

betreft het de Sparta-locatie en de locatie tussen de PWA-laan en de Waterloseweg. 

Algemeen uitgangspunt is om geen nieuwe milieugevoelige functies mogelijk te maken 

binnen milieuzones, tenzij daar zwaarwegende ruimtelijke gronden aanleiding toe geven. 

 

 

Thema 4: Leegstand 

 

Bestemmingsplan 

Het nieuwe bestemmingsplan kan geen oplossing bieden voor de leegstand en de 

braakliggende terreinen. De bijdrage die geleverd kan worden aan het oplossen en 

voorkomen hiervan is het toelaten van meerdere functies. Uitgangspunt is om daarbij aan te 

sluiten op het gestelde onder thema 3. Daar waar nieuwe, ruimere functies worden 

toegestaan is uitgangspunt de eventueel aanwezige kantoorbestemming te schrappen. Om 

tijdelijk gebruik te stimuleren wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid opgenomen om 

niet-woonbestemmingen te gebruiken voor onder andere park, speelplek, stadstuin en 

parkeerterrein.  

Inzet is om actief te onderzoeken in hoeverre met het nieuwe bestemmingsplan concrete 

invulling kan worden gegeven  (permanent danwel tijdelijk) aan twee locaties die door de 

ligging en/of  omvang de grootste invloed hebben op het leefklimaat in de omgeving. Het 

betreft de Sparta-locatie en de Pr. Beatrixlaan-Hoefweg (Karwei-locatie).  

 

Beeldkwaliteitplan 

Uitgangspunt voor het beeldkwaliteitplan is handreikingen te bieden voor het op peil houden 

van de beeldkwaliteit van de leegstaande panden en voor tijdelijk gebruik van braakliggende 

terreinen.   

 

Om een beeld te schetsen hoe het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan uiteindelijk vorm 

zouden kunnen krijgen is in bijlage 2 een voorbeelduitwerking opgenomen voor een buurt in 

de wijk. De uiteindelijke plannen zien er mogelijk niet hetzelfde uit maar het biedt wel enig 

inzicht in het eindresultaat. 
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6. Het vervolg 

 

De taak van de gemeente om de goede ruimtelijke ordening van Brinkhorst, Orden, 

Driehuizen en Waterloo te borgen houdt niet op zodra er een bestemmingsplan en 

beeldkwaliteitplan is vastgesteld. Er zal een vervolg aan gegeven moeten worden. Dit 

hoofdstuk geeft de uitgangspunten voor de manier waarop invulling wordt gegeven aan dat 

vervolg.  

 

Vergunnen en handhaven 

Het borgen van de goede ruimtelijke ordening kent een doorlopend traject van vormgeven, 

vastleggen, vergunnen en handhaven. Er bestaat een nauw verband tussen al deze stappen. 

Aan het vormgeven en vastleggen wordt, samen met de wijk, invulling gegeven met het 

nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. In deze plannen wordt de visie voor de wijk 

voor de komende tien jaar beschreven. Waar nodig geacht worden regels en criteria gesteld. 

 

De visie voor de goede ruimtelijke ordening zal vervolgens in de praktijk gebracht moeten 

worden. Niet alleen door de gemeente maar ook door de mensen uit de wijk zelf. De 

bewoners en de ondernemers uit de wijk kunnen zelf een grote bijdrage leveren aan het 

instandhouden en verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. Een voortuin met 

planten geeft een mooier straatbeeld dan grindtegels.  

 

Uitgangspunt voor de gemeente is om de ruimtelijke visie op een inspirerende en 

uitnodigende wijze in de praktijk te brengen. Dit zonder de rechtszekerheid en 

rechtsbescherming uit het oog te verliezen. 

 

Hoe wordt nu door de gemeente invulling gegeven aan het traject nadat het 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan zijn vastgesteld? En op welke wijze wordt de nauwe 

samenhang die bestaat tussen beide plannen en het vergunnen en handhaven geborgd? 

 

Wat betreft de tweede vraag, de borging vindt plaats door bij het vormgeven en vastleggen 

van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan het vergunnen en handhaven nadrukkelijk te 

betrekken. Zo is geïnventariseerd of er de laatste jaren binnen de wijk illegale activiteiten 

hebben plaatsgevonden waartegen handhavingsacties zijn gestart. Indien het geval zou dat 

bij de planvorming betrokken kunnen worden (bijvoorbeeld geven deze activiteiten aanleiding 

de nieuwe visie bij te sturen?). Belangrijke uitkomst was dat er niet of nauwelijks 

handhavingsacties in de wijk zijn doorlopen, wat een positief teken is. Er is dan ook geen 

aanleiding om hierover een uitgangspunt op te nemen.  

Ook is geïnventariseerd welke afwijkingen van het geldende bestemmingsplan vergund zijn. 

Er zijn meerdere grootschalige ontwikkelingen vergund met een afwijking. Een voorbeeld 

hiervan is Mandala. Uitgangspunt is deze inmiddels gerealiseerde projecten een passende 

bestemming te geven in het bestemmingsplan. 

 

Dan nu de eerste vraag. Hoe wordt invulling gegeven aan het vergunnen en handhaven 

nadat het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan zijn vastgesteld? Uitgangspunt is de 

prioriteit daarbij te leggen op de samen met de mensen uit de wijk vormgegeven visie. En 

dan meer in het bijzonder de vier hoofdthema’s. 

 

1. Groen en openbare ruimte 

 Behoud en versterk het groen. Het geeft samenhang en kwaliteit aan de wijk als geheel 

en het draagt bij aan een waardevol straatbeeld. 

 

Er wordt in het bestemmingsplan een aanlegvergunningplicht opgenomen. Dat houdt in 

dat bepaalde werkzaamheden als bijvoorbeeld afgravingen of verhardingen alleen zijn 

toegestaan met een vergunning. Uitgangspunt is dat geen vergunning verleend wordt als 

de bestaande landschappelijk waarden, natuur en het structurele groen daardoor wordt 

aangetast.  
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Uitgangspunt is ook de beoogde projecten die de kwaliteit van het groen en de openbare 

ruimte versterken zoveel mogelijk zonder vergunningplicht toe te staan. Inzet is om dit 

soort projecten samen met de wijk tot stand te brengen, waarbij de handreiking uit het 

beeldkwaliteitplan als inspiratie benut kan worden.  

Bij illegale activiteiten, die leiden tot aantasting van het beschermingswaardige groen, is 

uitgangspunt om zeker bij excessen actief handhavend op te treden. 

 

2. Eigen buurtjes, rustig straatbeeld 

 Houdt het unieke karakter van elk buurtje in stand. Bescherm de kwaliteit en de ‘rustige’ 

uitstraling van de woonstraten. Geef hierbinnen ruimte zonder overlast. 

 

 De visie voor de wijk gaat uit van het intact houden van de eigenheid van elk buurtje en 

het voorkomen van overlast. Uitgangspunt is om met het beeldkwaliteitplan de bewoners 

die bijvoorbeeld het plan hebben hun woning uit te bouwen, een handreiking te doen en 

ideeën te geven hoe dat op een kwalitatief goede manier zou kunnen. In hetzelfde 

beeldkwaliteitplan worden ook criteria opgenomen. Criteria gericht op het behoud van 

het unieke beeld van elk buurtje. Als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd zal 

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetsen of voldaan wordt aan deze criteria.  

 Daarnaast worden in het nieuwe bestemmingsplan afwijkingsregels opgenomen. Deze 

bieden ruimte om voor bouwplannen die niet overal in de buurt passen toch een 

omgevingsvergunning te verlenen. Uitgangspunt is dat niet afgeweken wordt als het 

eigen karakter van een buurtje wordt aangetast of als er daardoor overlast kan ontstaan. 

Inzet is om in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan heldere toetsingscriteria 

hiervoor op te nemen. 

Vanwege het belang dat door de bewoners gehecht wordt aan hun ‘eigen buurtje’ is 

uitgangspunt om bij handhavend optreden tegen illegaal bouwen prioriteit te leggen bij 

die gevallen die afbreuk doen aan dat belang.   

 

 

 

Een omgevingsvergunning voor een bouwplan (voorheen bouwvergunning) kan alleen 

worden verleend als dat bouwplan voldoet aan de regels uit het bestemmingsplan. De 

wet geeft echter een uitzondering. Voor bepaalde bouwplannen is geen 

omgevingsvergunning nodig. Voor een aantal van dat soort bouwplannen geldt dan nog 

wel dat deze moeten voldoen aan de bestemmingsplanregels. Voor een ander deel geldt 

echter ook die voorwaarde niet. Deze mogen dus vergunningvrij en ongeacht wat in het 

bestemmingsplan staat gebouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn: 

• een bijgebouw (bijv. schuur of garage) in de achtertuin van een woning van 30 m2 

• een erfafscheiding van 1 meter hoog in de voortuin. 

De wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) stelt nog wel voor dit soort 

bouwplannen een aantal specifieke randvoorwaarden. 

 

 

 

3. Variatie aan functies 

 Geef ruimte om het levendige karakter van de wijk te behouden. Houdt daarbij wel 

rekening met de plek. Overlast moet voorkomen worden.  

 

Inzet is om ruimte te bieden zodat ook nieuwe functies een plek kunnen krijgen in de 

wijk. Overlast moet daarbij voorkomen worden. De visie voor de wijk gaat uit van een 

evenwichtige zonering van de wijk, zodat bijvoorbeeld nieuwe functies die wat meer 

hinder kunnen veroorzaken zich niet in een woonbuurtje kunnen vestigen. 

Om overlast te voorkomen zal ook hier gebruik worden gemaakt van afwijkingsregels of 

wijzigingsregels in het bestemmingsplan. Uitgangspunt is om een omgevingsvergunning 

voor een wat meer belastende functie alleen met afwijking of wijziging te verlenen als er 

aantoonbaar geen hinder of overlast ontstaat. Inzet is om in het bestemmingsplan 

heldere toetsingscriteria daarvoor op te nemen. 

Bij handhavend optreden tegen illegale functies wordt prioriteit gelegd bij situaties waar 

de volksgezondheid en veiligheid in het geding komen.  
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4. Leegstand 

 Bestrijdt en voorkom verloedering van de wijk door leegstand en braakliggende terreinen. 

  

Het komen tot een oplossing voor leegstand en braakliggende terreinen is in deze tijden 

van economische teruggang niet éénvoudig. Inzet is om in ieder geval daar waar de 

leefbaarheid van de omgeving in het geding komt in overleg te gaan met de eigenaar om 

tot een, al dan niet tijdelijke, maatoplossing te komen (zie ook hoofdstuk 4). De 

mogelijkheden voor de gemeente om bijvoorbeeld onderhoudsmaatregelen af te dwingen 

beperken zich tot die gevallen waar dat uit een oogpunt van veiligheid en 

volksgezondheid echt nodig is. Uitgangspunt is in dergelijke gevallen ook daadwerkelijk 

daartoe over te gaan. 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

De tijd staat niet stil. In de tien jaar dat het nieuwe bestemmingsplan geldt zullen er zich 

initiatieven voordoen die niet passen binnen de regels van dat plan. Zo’n initiatief, 

bijvoorbeeld de bouw van seniorenwoningen, zou echter best goed voor de wijk kunnen zijn. 

Als dat het geval is zal een apart ‘postzegel’bestemmingsplannetje gemaakt worden om het 

initiatief mogelijk te maken. Uitgangspunt is dat de visie voor de wijk, die vastgelegd wordt 

in de nieuwe bestemmingsplantoelichting, zo wordt opgesteld dat getoetst kan worden of dit 

soort initiatieven goed passen binnen die visie. 

 

Wat wordt gedaan met de overige opmerkingen uit de wijk? 

Tijdens de gesprekken met de mensen uit de wijk zijn ook punten naar voren gebracht die 

belangrijk zijn maar buiten het kader van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan vallen. 

Het gaat vooral om punten over de openbare ruimte. Zo wordt aandacht gevraagd voor de 

verkeersveiligheid, vooral bij kruisingen van drukkere wegen en oversteekplaatsen voor 

fietsers. De openbare ruimte moet geschikt  zijn voor mensen met een rollator of die in een 

rolstoel zitten.  

Uitgangspunt is ook aan die punten aandacht te geven. Om die informatie niet verloren te 

laten gaan wordt deze gebundeld en meegegeven aan de stadsdeelmanager en stadsdeel- en 

wijkbeheerder. Zij zullen er samen met de wijkraad alert op zijn dat deze punten bij het 

beheer van de openbare ruimte of bij nieuwe ontwikkelingen worden betrokken en 

meegewogen. 
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7. Visie en uitgangspunten op onderdelen 

 

In de eerdere hoofdstukken is beschreven hoe de wijk er nu uitziet, wat de ruimtelijke visie 

is voor de wijk voor de komende tien jaar en wat op hoofdlijnen de uitgangspunten zijn voor 

het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.  

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de belangrijkste onderdelen voor het leefklimaat 

van de wijk. Per onderdeel wordt de bestaande situatie, het geldend recht (het nu nog 

geldende bestemmingsplan) en het aanwezige beleid beschreven. Vervolgens wordt 

aangegeven wat uit het overleg met de mensen uit de wijk naar voren is gekomen en 

worden de bekend zijnde ontwikkelingen vermeld. Tot slot worden de ruimtelijke visie en de 

uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan geschetst.  

 

7.1 Bevolking en wonen 

 

Bestaande situatie 

De wijk kent een grote variatie als het om functies gaat. Het wonen overheerst echter. Het 

woningtype wat het meest voorkomt zijn rijenwoningen en appartementen. Zo is in 

Brinkhorst ruim de helft van de woningen een tweekapper of vrijstaand. In Driehuizen ligt dit 

aandeel iets lager. In deze twee buurten is het particuliere woningbezit hoog, ongeveer 65-

70%. Dit is ook in vergelijking met het stedelijk gemiddelde hoog. In Orden ligt dit 

percentage op 45%. In Orden is een concentratie van oudere bewoners zichtbaar in de 

appartementen in Germanenlaan, Eburonenstraat en  Teutonenstraat. In de 

appartementencomplexen daaromheen valt een concentratie 25-39 jarigen op. Aan de Laan 

van Orden bevindt zich het Hof van Orden. 

Vooral aan de Asselsestraat en in de rest van Brinkhorst komt kamerbewoning voor. Er zijn 

negen kamerverhuur panden bekend.  

 

In de laatste tien jaar zijn op verschillende plekken in de wijk woningen gebouwd. Onder 

andere woonappartementen op het oude Sparta-terrein, op de hoek PWA-laan-Pr. 

Beatrixlaan en de Seizoenen. Als onderdeel van het plan een Hart voor Orden zijn en worden 

appartementen en eengezinswoningen gebouwd op het nieuwe winkelcentrum en aan de 

Morinistraat en Hobbemalaan-Ruysdaelllaan. Aan de Waterloseweg zijn eveneens 

eengezinswoningen gerealiseerd. Aan de Ooiweg-Herderweg en Groeneweg / Arbeidstraat 

zijn totaal 88 verouderde woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

 

Uit de bevolkingsopbouw van de wijk blijkt dat in de wijk, in vergelijking met de stad als 

geheel , relatief weinig kinderen wonen. In Brinkhorst is dit het duidelijkst te zien. In die 

buurt zijn zowel de jongste als de wat oudere kinderen het minst vertegenwoordigd. In 

Orden is zowel absoluut als relatief het aantal kinderen tot en met 12 jaar het hoogst .  

Qua vergrijzing zijn de verschillen binnen de wijk groter. Orden is nu al het meest vergrijsd. 

Daar wonen met ruim 20% relatief veel 65+rs en wat minder 40-64 jarigen. In de overige 

buurten is het aandeel 65+rs kleiner. Vanwege het lagere aandeel 40-64 jarigen zal de 

komende jaren de vergrijzing in Orden relatief minder snel gaan dan in de andere delen van 

de wijk.  
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In Brinkhorst bestaat bijna de helft van het aantal huishoudens uit alleenstaanden. 

Driehuizen heeft de meeste huishoudens met kinderen, namelijk 35%.  

 

 
 

 

Geldend recht  

De geldende bestemmingsregeling voor wonen kent een onderverdeling in bouwvlak, tuin en 

erf. Elk deel kent zijn eigen bouwmogelijkheden. De woning is alleen toegestaan binnen het 

bouwvlak. Het woningtype (vrijstaand, halfvrijstaand, aaneengesloten, gestapeld) en de 

goot- en bouwhoogte (overwegend 6 en 9/10 meter) van de woningen zijn vastgelegd. 

Binnen het tuindeel, overwegend gesitueerd aan de voorzijde van de woning, zijn geen 

gebouwen toegestaan. Op het erfdeel zijn aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogelijk tot 
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een goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van 5 meter. Het maximale oppervlak 

bedraagt in bestemmingsplan Brinkhorst en Orden 45 m2. In stadsdeel Noordwest geldt een 

differentiatie naar oppervlak van de kavel. Erfafscheidingen mogen aan de achterzijde van de 

woningen 2 meter hoog zijn. Aan de voorzijde geldt een maat van 1 meter. 

Naast wonen is in beperkte mate begeleid wonen bij recht toegestaan. Het geldend recht 

kent een afwijkingsbevoegdheid voor zowel beroepen als niet-publiekgerichte bedrijfsmatige 

activiteiten aan huis. Aan deze bevoegdheid zijn voorwaarden gekoppeld gericht op het 

voorkomen van hinder voor de omgeving en de ondergeschiktheid aan het gebruik als 

woning. 

 

 

Beleidskader 

Het gemeentelijk beleid voor wonen is in ontwikkeling. In 2012 is een 

woningbouwprogramma vastgesteld door de raad, waarbij ingrijpende keuzes zijn gemaakt. 

Een groot aantal woningbouwlocaties zijn geschrapt, waaronder die op de hoek Pr. 

Beatrixlaan-spoorweg. Het resterende programma is toegewezen aan bepaalde locaties. 

Voor de Sparta-locatie zijn maximaal 60 woningen beschikbaar. Voor de locatie  PWA laan-

Waterloseweg-Groenewoudseweg 25 woningen. 

 

Voor bijzondere vormen van huisvesting, zoals kamerbewoning en dependances bestaat 

apart beleid. De notitie Meerdere huishoudens in één woning: inspelen op behoeften uit 

2008 zijn de verschijningsvormen gedefinieerd en is per verschijningsvorm aangegeven hoe 

deze op basis van het beleid beoordeeld moet worden.  

 

Een nieuwe woonagenda voor Apeldoorn is in voorbereiding. In het algemeen zal in deze 

woonagenda, méér dan tot nu toe, aandacht besteedt worden aan het goed op orde houden 

van de bestaande woningvoorraad.  

 

Orden en Driehuizen en een deel van het Sprengenbos kennen relatief veel oudere 

portiekflats. Uit het rekenkamerrapport “Bouwen aan beter” blijkt dat de combinatie van een 

laag energielabel, lagere inkomens en beperkte woonaantrekkelijkheid hier aandacht vragen. 

Het betreft hier zowel corporatiewoningen als particulier bezit. 

 

 

Burgerverslag 

De vier hoofdthema’s geven als het over wonen gaat al duidelijk aan wat belangrijk 

gevonden wordt. Beschermen van het eigen karakter van de buurt en de straat en het 

voorkomen van overlast staat voorop. De voorkeur gaat ernaar dat uitbouwen van de 

woningen niet aan de voor- maar aan de achterzijde plaatsvindt. Gevraagd wordt, als er 

zonnepanelen geplaatst worden, om een mooie inpassing. Lelijke schuttingen aan de 

voorkant zouden moeten worden tegengegaan. Het mogelijk maken van een derde bouwlaag 

op de woningen aan de Laan van Orden wordt als een kans gezien. Ruimte wordt gevraagd 

om renovatie van woningen uit te voeren en woningen aan te passen voor ouderen. 

 

 

Ontwikkelingen 

In de wijk vinden diverse ontwikkelingen plaats. Een deel van het corporatiebezit in het 

Schilderskwartier wordt grootschalig gerenoveerd en verduurzaamd. Op diverse locaties 

vindt kleinschalige nieuwbouw plaats. Hier worden betaalbare gezinswoningen aan de wijk 

toegevoegd in de koop en de huur. Voorbeeld hiervan is het project aan de Paulus Potterlaan 

waar het flatgebouw gesloopt wordt en 8 eengezinswoningen en 6 multifunctionele 

woningen worden neergezet. Voornemen is om aan de PWA laan 1469 nog 5 woningen te 

realiseren. 

Een deel van de Sparta-locatie is ingevuld met woningbouw. Voor het overige, 

oorspronkelijk ook voor woningbouw bedoelde deel is nog geen sprake van een 

vergevorderde planvorming. Voor de locatie  PWA laan / Waterloseweg / Groenewoudseweg 

is een woningbouwplan in voorbereiding. 
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 De wooncorporaties hebben aangegeven dat voorlopig geen grootschalige plannen te 

verwachten zijn. Projecten zullen zich vooral richten op renovatie en kwaliteitsverbetering 

van de bestaande woningen.  

 

Visie 

Zoals in hoofdstuk vier al aangegeven staat behoud van de bestaande kwaliteit voorop, ook 

in de komende jaren. Dit door gericht ruimte bieden. De belangrijkste opgaven voor de wijk 

zijn: 

• Een duurzame ontwikkeling van de bestaande woningen 

• Inspelen op de vergrijzing 

• Het beheersbaar houden van sociaal maatschappelijke problemen.  

 

Een duurzame ontwikkeling van de bestaande woningvoorraad is van belang om de wijk 

aantrekkelijk te houden. Deze duurzame ontwikkeling vindt plaats per wijk of buurt en is 

verschillende van aard. Van belang is daarbij dat ingespeeld wordt op de vergrijzing. Zeker 

ook vanwege de verwachting dat zorgverlening aan huis zal gaan toenemen. We worden 

steeds ouder en wonen gemiddeld met steeds minder mensen in een huis. Aanpassingen 

aan de bestaande voorraad worden belangrijker. Voor de wijk is aandacht nodig om deze op 

‘Buitenstadniveau’  te krijgen en te behouden. Het gaat niet om hele grote opgaven, maar 

vooral om een reeks kleinere. Denk aan het kwalitatief aanpassen van woningen aan de 

verschuivingen in de vraag, aan het levensloopbestendig maken van woningen en aan het 

bouwtechnisch en energetisch aanpassen ervan. 

 

Met de sloop en het verkopen van veelal goedkoop corporatiebezit in de afgelopen periode 

dreigt er een concentratie van  probleemhuishoudens in een beperkt aantal complexen. Deze 

complexen staan voor een deel in het stadsdeel noord west.  

De meest complexe opgave ligt er in het goedkopere particuliere woningbezit in Orden, 

Driehuizen en Sprengenbos. Veelal portiek- of galerijflats. Door verkoop van deze woningen 

door corporaties wordt de opgave hier complexer. Vanuit een duurzaam strategisch 

vastgoedbeheer voor de stad gaat met de corporaties bekeken worden wat hier een 

gewenste strategie is.  

 

De vermaatschappelijking van de zorg kan dit effect vergroten. Bijvoorbeeld bij de 

huisvesting van  cliënten uit de psychiatrie zal het veelal gaan om huishoudens met lagere 

inkomens waarvoor een beperkt aantal complexen betaalbaar is. Hier ligt een belangrijke 

beheerstaak, maar ook een zoekvraag om deze ontwikkeling ordentelijk vorm te geven. 

Wenselijk is om samen met de vastgoedeigenaren in het gebied ontwikkelperspectieven te 

schetsen.  

 

 

Uitgangspunten bestemmingsplan  

Ruimte met behoud van de eigen kwaliteiten vormt het centrale uitgangspunt voor het 

bestemmingsplan als het om wonen gaat. Ruimte welke een duurzaam beheer van de 

woningvoorraad mogelijk maakt.  

Bij het vormgeven van de regeling in het bestemmingsplan wordt per woonbuurt als 

startpunt bij grondgebonden woningen uitgegaan van een woonbestemming met daarbinnen 

ruime bouwmogelijkheden in de vorm van een bouwstrook van 15 meter diep en een 

maximale hoogtemaat van 10 meter.  Per buurtje wordt vervolgens bezien of en zo ja welke 

verbijzonderingen, ter bescherming van de eigen kwaliteiten, nodig zijn. Dat kan leiden tot 

bijvoorbeeld inperking van de bouwdiepte, individuele bouwvlakken, goothoogtematen, 

verplichte nokrichtingen en woningtypologie. De regeling mag er niet toe leiden dat er extra 

woningen gebouwd zouden kunnen worden.   

Het inperken aan de achterzijde van de woningen is alleen aan de orde als er overlast kan 

gaan optreden voor de omgeving. Het oppervlak aan bijgebouwen wordt bepaald aan de 

hand van het oppervlak van de kavel. Als goot- en bouwhoogte wordt 3 en 5 meter 

aangehouden. De bouwregels voor appartementengebouwen zullen in hoofdzaak gebaseerd 

worden op de feitelijke situatie en het geldend recht.  
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Met deze opzet wordt waar dat zondermeer kan ruimte geboden voor renovatie en 

aanpassingen aan de woning. Ingespeeld wordt op de mogelijke vraag in de toekomst van 

zorg aan huis. Zo wordt er ruimte geboden om bijvoorbeeld het woonoppervlak op de 

begane grond te vergroten. Een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen voor een 

dependance, voor bijvoorbeeld mantelzorg, op een woonkavel. Voor kamerverhuur bestaat 

een verordening, wat een regeling in het bestemmingsplan niet nodig maakt.  

 

Uitgangspunt bij woningbouwplannen is dat deze, mits passend binnen het gemeentelijke 

woningbouwprogramma, met een passende bestemming mogelijk worden gemaakt in het 

nieuwe bestemmingsplan als de plannen voldoende uitgewerkt zijn. Afhankelijk van de mate 

van uitwerking kan dan de woningbouw zondermeer worden toegestaan of kan een 

wijzigingsbevoegdheid en/of uit te werken bestemming worden opgenomen. 

Laatstgenoemden houden in dat zodra een plan verder uitgewerkt is deze met een ‘ lichtere’  

procedure geregeld kan worden. 
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7.2 Economie 

 

Bestaande situatie 

Binnen de wijk komen diverse economische functies voor. Variatie is er naar soort functie en 

de omvang. Ingegaan wordt op bedrijvigheid, kantoren, detailhandel en horeca. 

 

Kenmerkend voor het plangebied is een redelijk gelijkmatige spreiding van werkgelegenheid 

over de wijk. Dat geldt zowel voor bedrijfsvestigingen met arbeidskrachten in dienst, als voor 

ZZPers. Er zijn slechts enkele grotere werkgevers in de wijk te onderscheiden: de Koninklijke 

Marechaussee is verreweg de grootste. 

 

Het aandeel bedrijvigheid in het plangebied is relatief hoog. Omvang en type bedrijvigheid 

varieert. Op een aantal locaties (zuidelijk deel Driehuizerweg, Johannes Bosboomstraat) is 

enige clustering van bedrijven. Aan het oostelijk deel van de Asselsestraat zijn diverse 

bedrijven gevestigd als onderdeel van het meer gemengde gebied. Aan de 

Koningslijn/Blekersweg bevindt zich de hoogste concentratie bedrijvigheid. Dat gebied heeft 

het karakter van een bedrijfsterrein. Hier zijn ook de naar verhouding grootste 

bedrijfspercelen aanwezig, tot zo’n 0,5 hectare. Voor het overige betreft het voor het 

merendeel kleinschalige bedrijfspercelen. Opvallend is het hoge aantal bedrijven aan huis. 

Het type bedrijvigheid varieert. Meest voorkomende bedrijfstypes zijn handel en reparatie in 

auto’s en motorfietsen, groothandel en bouw/aannemersbedrijven.  Bij de ZZPers ligt het 

accent op advisering en zakelijke dienstverlening en op de bouw. De milieubelasting van de 

bedrijvigheid is laag (milieucategorie 1 en 2) tot gemiddeld (milieucategorie 3). Aan de Laan 

van Orden 322 bevindt zich een tankstation zonder LPG. 

Een aantal bedrijvenlocaties zijn niet meer als zodanig in gebruik. De grootste betreft Prinses 

Beatrixlaan 301, Hoefweg 3/Pr. Beatrixlaan (‘Karwei-locatie’) en PWA-laan 932 (deel ‘Sparta-

locatie’). De panden staan leeg of zijn gesloopt. 

 

Het aandeel kantoren binnen het plangebied is beperkt. Naast enige kleinschalige kantoren, 

onder andere binnen het gemengde gebied aan de Asselsestraat, is op de hoek PWA-laan – 

Kon. Stadhouderlaan een kantorencomplex aanwezig. Verder staan aan de PWA-laan nabij de 

Koningslaan en aan de Handelstraat 2 nog kantoorgebouwen, die beide leeg staan.  

 

De detailhandel in het plangebied is overwegend kleinschalig. Er zijn twee concentraties van 

detailhandel aanwezig. Winkelcentrum Orden is één daarvan. Momenteel is een plan in 

uitvoering voor een volledig, modern stadsdeelcentrum. In dit centrum vestigen zich onder 

andere een supermarkt en diverse kleinere winkels. De tweede concentratie ligt aan de 

Asselsestraat, waar een mix van winkelvoorzieningen aanwezig is. Hiertoe behoren ook twee 

supermarkten (C1000 -wordt omgevormd in een AH vestiging- en Boni). Deze vervullen een 

verzorgende functie voor de buurt. Het meest oostelijke deel van de Asselsestraat is een 

uitloper van de binnenstad. In westelijke richting, aansluitend hierop, neemt de intensiteit van 

detailhandel af. Voor het overige zijn er verspreid in het plangebied nog enkele winkels 

aanwezig. 
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Horeca komt in het plangebied sporadisch voor. Het merendeel bevindt zich bij de 

detailhandelconcentraties aan het Ordenplein en de Asselsestraat. Het betreft met name 

restaurants, cafetaria’s en dergelijke. 

 

Geldend recht 

Bedrijven en kantoren hebben momenteel elk een eigen bestemming.  

 

 
 

Afhankelijk van de ligging ten opzichte milieugevoelige functies is vastgelegd welk type 

bedrijven is toegelaten. Hierbij is aangesloten op de milieuzoneringssystematiek van de VNG  

brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’.  Een maatbestemming is opgenomen voor de 

aanwezige bedrijven die een hogere milieucategorie hebben dan ter plaatse volgens de 

systematiek redelijk is. Detailhandel is, op uitzonderingen na, niet toegestaan. Hetzelfde geldt 

voor de ‘grote lawaaimakers’. 

 

De winkelconcentratie aan de Asselsestraat, ten oosten van de Ritbroekstraat, en het 

winkelcentrum Orden kennen gemengde bestemmingen (Gemengd, Centrumdoeleinden). 

Deze bestemmingen staan een breed gebruik toe. Aan de Asselsestraat betreft het ondermeer 

kantoren, maatschappelijke doeleinden, lichte vormen van horeca, detailhandel en wonen. 

Aan de zuidzijde van de Asselsestraat is wonen uitsluitend op de verdieping toegestaan, 

tenzij ten tijde van vaststelling van het geldende bestemmingsplan aanwezig. Een 

afwijkingsbevoegdheid is opgenomen voor wonen op de begane grond, onder de voorwaarde 

dat het karakter als winkelgebied niet wordt aangetast.  

De gemengde bestemming voor het winkelcentrum is afgestemd op het ontwikkelingsplan, 

dat voorziet in winkels op de begane grond en (zorg)woningen op de verdieping. 

 

De solitaire detailhandelsvestigingen en de detailhandel aan de Asselsestraat ten westen van 

de Ritbroekstraat zijn specifiek als zodanig bestemd. Naast detailhandel wordt wonen 

toegestaan, echter uitsluitend op de verdiepingen. In enkele gevallen is binnen een 

woonbestemming detailhandel specifiek toegestaan. 

 

Horeca kent  een eigen bestemming. Zwaardere vormen van horeca als nachtclubs en 

discotheken zijn niet toegestaan. 

 

Elk economische functie heeft op de feitelijk aanwezige situatie afgestemde bouwregels. Ter 

plekke van de gebouwen is een bouwvlak opgenomen, waarbij in enige mate ruimte 

aanwezig is voor uitbreiding. De maximale goot- en bouwhoogte zijn eveneens gebaseerd op 

de feitelijke situatie. 
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Beleidskader 

Het gemeentelijke economische beleid is vastgelegd in de Strategische Economische 

Beleidsvisie Apeldoorn 2000 – 2020. Onderdeel van de visie vormt het stimuleren van de 

wijkeconomie. Inzet is wonen en werken in de wijk te combineren. Daarvoor kunnen 

bepaalde economische activiteiten weer teruggebracht worden naar de wijk en bestaande 

activiteiten behouden blijven. Alleen werkfuncties die functioneel, ruimtelijk en 

milieuhygiënisch te combineren zijn met wonen worden gestimuleerd. Het gaan dan vooral 

om bedrijven in milieucategorie 1 en 2.  Activiteiten kunnen zijn het stimuleren van 

thuiswerken en beroepsuitoefening aan huis en het realiseren van functiemenging in hiervoor 

geschikte wijken, ondermeer door herbestemmen van vrijkomende panden. 

 

In 2003 is de Detailhandelsvisie ‘Een boodschap voor iedereen’ vastgesteld. Het belangrijkste 

doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige 

detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) 

als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). Essentie is de 

keuze voor het handhaven en versterken van de fijnmazige winkelstructuur in Apeldoorn op 

wijk- en buurtniveau. Detailhandel anders dan perifere en grootschalige detailhandel dient 

geconcentreerd te worden in het stadscentrum en in winkelcentra met een buurt/wijkfunctie. 

In 2010 is het beleid voor wat betreft perifere en grootschalige detailhandel herijkt met de de 

notitie " Perifere en grootschalige detailhandel gemeente Apeldoorn, herijking van beleid", 

waarbij een aantal locaties buiten het centrum of de wijkwinkelcentra zijn aangewezen voor 

deze vormen van detailhandel. Deze locaties liggen niet in de wijk. 

In januari 2014 is nieuw detailhandelsbeleid vastgesteld  

 

Het gemeentelijke programma biedt geen mogelijkheden voor ontwikkeling van  

bedrijventerreinen en grootschalige kantoren. 

 

Burgerverslag 

De vier hoofdthema’s geven als het over economie gaat al duidelijk aan wat belangrijk 

gevonden wordt. De levendigheid die de variatie aan functies met zich meebrengt wordt 

positief gewaardeerd. Overlast moet wel worden voorkomen. 

Vestiging van een ‘oriëntaalse’  markt op een bedrijvencluster als die aan de 

Koningslijn/Beatrixlaan zou moeten kunnen. Om een economische stimulans te bieden zijn 

ruimere bestemmingen prima. Goed zou zijn als binnen de wijk ruimte wordt gegeven voor 

kleinere bedrijfsruimtes waar mensen die nu nog aan huis werken maar wat meer ruimte 

zoeken, zich kunnen vestigen. 

 

Ontwikkelingen 

Momenteel is het plan voor nieuwbouw van het winkelcentrum Orden in uitvoering.  

 

Visie 

De economie zit momenteel in een turbulente periode met veel onzekerheden. De 

arbeidsmarkt verandert. Flexibiliteit wordt daarbij steeds belangrijker. Het thuiswerken en de 

flexibele werkplek is in opkomst. Op termijn zal gelet op de demografische ontwikkeling de 

omvang van de beroepsbevolking afnemen. Ook is de bijna vanzelfsprekendheid van groei 

sinds het begin van de economische crisis verdwenen. De aanleg van grote bedrijventerreinen 

en bouw van kantorencomplexen ligt, in ieder geval voorlopig, achter ons. Er ontstaat 

leegstand.  

 

Van belang is hierop in te spelen, ook op wijkniveau. Dit door flexibiliteit te bieden zodat, op 

de schaal van de wijk, ruimte geboden wordt aan nieuwe economische initiatieven. Ruimte 

om binnen de wijk door te kunnen groeien als ondernemer. 

Aandacht daarbij is wel nodig voor afstemming. De ruimte die geboden wordt mag niet leiden 

tot aantasting van de aanwezige voorzieningenstructuur van de stad, zoals die voor de 

detailhandel. En de ruimte die geboden wordt mag niet leiden tot onevenredige hinder voor 

de bewoners van de wijk. Inzet is er op gericht om ruimte te bieden waar dat kan in de wijk. 

Daar wordt invulling aangegeven met een economische zonering van de wijk. Afhankelijk van 
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de functies die er nu zijn wordt per zone in meer of mindere mate ruimte voor nieuwe 

economische initiatieven geboden (zie ook thema 3 in hoofdstuk 4).  

 

Uitgangspunten bestemmingsplan 

Centraal uitgangspunt wat betreft economie voor de bestemmingsplanregels is ruimte te 

bieden waar dat kan zonder dat de omgeving onevenredig belast wordt. De 

milieuzoneringssystematiek van de VNG-brochure ‘ Bedrijven en milieuzonering’ zal daarbij 

bepalend zijn (voor een nadere toelichting zie paragraaf 7.7 Milieu). Verder worden het 

gemeentelijk beleidskader en de gemeentelijke programma’s in acht genomen. Dit houdt 

ondermeer in dat op dit moment de ruimte om zondermeer nieuwe detailhandel mogelijk te 

maken beperkt is danwel niet aanwezig is. Onderzocht wordt nog of onder bepaalde 

omstandigheden toch ruimte geboden kan worden. De in januari vastgestelde 

detailhandelsvisie is hierbij leidend, onder andere voor het bedrijvencluster aan de Koningslijn. 

 

De legale, bestaande economische functies krijgen in ieder geval een positieve bestemming. 

Uitgangspunt vooralsnog is de geldende bestemming van braakliggende terreinen en 

leegstaande panden te respecteren, waarbij wel afstemming plaatsvindt tot de actuele 

planologisch-juridische inzichten en regels. Om (tijdelijk) gebruik van braakliggende terreinen 

of leegstaande panden in de vorm van bijvoorbeeld een speelplek, een park of stadstuin 

mogelijk te maken wordt een regeling opgenomen. Uitgangspunt is om planologische 

capaciteit van braakliggende terreinen en leegstaande panden voor kantoorgebouwen weg te 

bestemmen mits een ruimtelijk passende, vergelijkbare bestemming gegeven kan worden. 

 

Uitgangspunt is om op basis van de ‘ economische zonering’  concrete invulling te geven aan 

het bieden van ruimte in de planregels. Het gaat om vijf zones. Bij het opstellen van het 

bestemmingsplan zal mogelijk een verdere verfijning worden toegepast. 

 

Zone Ligging Functies 

Veel menging 

functies 

oostelijk deel Asselsestraat en 

winkelcentrum Orden2 

kantoren, dienstverlening, maatschappelijke 

doeleinden, lichte vormen van horeca, detailhandel 

(geen algemene regeling nieuwe supermarkten) 

Menging functies Bedrijvencluster Koningslijn naast bedrijvigheid ook sport en recreatie, 

maatschappelijke doeleinden, detailhandel 

(uitsluitend voorzover de voorzieningenstructuur 

niet wordt aangetast) en mogelijk horeca, dit alles 

voorzover niet milieugevoelig. 

Enige menging 

functies 

eerstelijns bebouwing van 

(half)vrijstaande woningen 

langs overige deel 

Asselsestraat, Laan van 

Spitsbergen, PWA-laan, 

Jachtlaan, 

Kennedylaan/Sprengenweg, 

W. Druckerstraat 

lichte vormen van bedrijvigheid, maatschappelijke 

doeleinden 

Beperkte menging 

functies 

woongebieden, Sportpark 

Orderbos 

- naast wonen als nevenactiviteit: lichte 

bedrijfsmatige activiteiten, maatschappelijke 

doeleinden 

- naast sport en recreatie als nevenactiviteit: 

lichte vormen van bedrijvigheid, 

maatschappelijke doeleinden 

Zeer beperkte 

menging functies 

landelijk gebied extensieve vormen van recreatief medegebruik als 

wandelen en fietsen 

 

Afhankelijk van de zone en de functie wordt de ruimte in de planregels zondermeer geboden 

of in de vorm van een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid. Een uitwerking en verfijning van 

de functies wordt bij het opstellen van het bestemmingsplan uitgevoerd. 

                                            
2
Voor het gebied winkelcentrum Orden wordt wel de onderverdeling in commercieel, gezondheids en 

maatschappelijk deel in stand gehouden 
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Wat betreft de bouwmogelijkheden vormen de feitelijke situatie en het geldend recht het 

uitgangspunt. Het betreft hier ondermeer hoeveel en hoog er gebouwd mag worden op een 

bepaalde plek. Daar waar geen mogelijkheden meer zijn voor uitbreiding is uitgangspunt om 

enige ruimte voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 
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7.3 Maatschappelijk 

 

 

Bestaande situatie 

Verspreid over de wijk bevinden zich voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs,  zorg 

en welzijn, sport en recreatie en defensie. 

 

Cultuur, onderwijs, zorg en welzijn 

Enige concentratie van maatschappelijke voorzieningen is te zien in Orden nabij de Laan van 

Spitsbergen: basisscholen de Vijfster en Spitsbergen, beide met buitenschoolse opvang, 

wijkcentrum ORCA met een kinderdagverblijf en een Pluspunt. In basisschool Spitsbergen is 

jeugdhonk 7312 gevestigd. In ORCA zit ook het lokale kantoor van Vluchtelingenwerk. 

Op de hoek van de Jachtlaan en Jachthoornlaan bevinden zich een kerk, twee basisscholen, een 

buitenschoolse opvang en een vestiging van zorginstelling Philadelphia. Aan de Kooiweg ligt 

buurtcentrum Sprengenhonk. Aan de Beatrixlaan 240 is het Duivensportcentrum. De activiteiten 

van Wisselwerk zijn er gestopt. Aan de Vosselmanstraat bevindt zich ouderenhuisvesting de 

Oude Enk. Aan de Sportlaan het woon-zorgcomplex Mandala. Grote VMBO scholen liggen aan 

de Prinses Beatrixlaan, Sprengenloo en Cortenbosch.    

 

In de wijk bevinden zich veel voorzieningen op het gebied van zorg. De Zorggroep Apeldoorn 

heeft naast Mandala ook de Windkanter aan de Beatrixlaan, onderdeel van "de witte wolken" en 

de woonhaven aan de Mauvestraat, beide kleinschalige woonvoorzieningen voor cliënten met 

dementie. 

In Orden wonen veel individuele begeleidingscliënten. Daardoor zal de behoefte aan ruimte voor 

dagbesteding mogelijk groter worden. Hiervoor kan een bestaande ruimte in de buurt benut 

worden.  

 

Er staan diverse kerkgebouwen in het gebied. De parochie is van plan alle kerken te sluiten, 

behalve de Mariakerk, vlak bij het station. De Victorkerk aan de Jachtlaan is inmiddels gesloten. 

De Goede Herder kerk aan de Asselsestraat blijft voorzover bekend open.  

 

Sport en recreatie 

In het westelijk deel van het plangebied, daar waar de stad overgaat naar de Veluwe, ligt in het 

Orderbos, een groot en gevarieerd complex voor buitensporten, zoals voetbal (Csv Apeldoorn 

sv Orderbos, vv TKA), hockey (AMHC), honk- en softbal (Robur’58), tennis (Tepci), korfbal 

(Steeds Hoger), atletiek (AV’34 en AV Veluwe) en wielersport (de Adelaar, Bar End).  Daarnaast 

wordt het middengebied gebruikt door de individuele recreant voor hardlopen, wandelen en 

fietsen. 

 

Nabij de ingang van het sportpark Orderbos bevindt zich sportclub Pelikaan, waar de beoefening 

van diverse (binnen)sport- en recreatie activiteiten mogelijk is.  Nabij de Berghuizerweg ligt het 

sportcomplex van Victoria Boys,  een manege,  hondentrainingsplaats en de accommodatie van 

twee scoutingverenigingen. 

 

Verspreid over de wijk komen nog een aantal sport- en recreatievoorzieningen voor. De 

belangrijkste zijn de speeltuinvereniging Kindervreugd aan de Pieter Saenredamstraat, enkele 

kleinere sportzalen en trainingshal Sprengeloo aan de Prinses Beatrixlaan. Naast de (besloten) 

speelplaatsen bij scholen is er in het gebied een beperkt aantal openbare speelvoorzieningen 

aanwezig. Verder hebben ook de grotere groengebieden, waaronder het Sprengenpark een 

recreatieve functie. 

 

Defensie 

Aan de westzijde van de wijk liggen de aaneengesloten terreinen van de Koning Willem III 

kazerne en de Frank van Bijnen kazerne. Hier vestigt zich het nieuwe opleidingscentrum van de 

Koninklijke Marechaussee (OTCKmar). 
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Geldend recht 

Cultuur, onderwijs, zorg en welzijn 

Voor de diverse maatschappelijke functies is één generieke bestemming opgenomen, namelijk 

Maatschappelijke doeleinden. De geldende bestemmingsplannen kennen een ruime definitie van 

maatschappelijk. Ondermeer onderwijs, religie, verenigingsleven, maatschappelijke 

dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur, congressen, evenementen, sport en recreatie worden 

hiertoe gerekend.  

Maatschappelijke functies zijn eveneens toegestaan binnen een aantal gemengde bestemmingen, 

welke vooral zijn gesitueerd aan de Asselsestraat. Voor woon/zorgcentra als Mandala en De 

Oude Enk is de bestemming Bijzondere woonvormen opgenomen, waarbinnen naast woningen 

ook zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van zorg en verpleging zijn 

toegestaan. 

 

De bouwregels, in hoofdzaak in de vorm van een bouwvlak en goot- en bouwhoogtes,  zijn per 

perceel afgestemd op de feitelijke situatie, waarbij enige uitbreidingsruimte is geboden.  

 

 

Sport en recreatie 

Grotere, zelfstandige voorzieningen kennen een eigen bestemming Sport- en recreatiedoeleinden. 

De buitensportaccommodaties hebben deze bestemming. Toegestaan zijn sport, recreatie en 

evenementen. Om een breder gebruik mogelijk te maken zijn afwijkingsbevoegdheden 

opgenomen voor kinderopvang, verenigingskamperen en binnensporten. De Pelikaan kent de 

aanduiding Sporthal, waar naast sport ook nevenactiviteiten als persoonlijke verzorging en 

ondergeschikt horecagebruik zijn toegestaan. 

De bouwmogelijkheden zijn afgestemd op de landschappelijk waardevolle omgeving. Bestaande 

clubgebouwen mogen met de helft van het oppervlak worden vergroot. Er geldt een 

aanlegvergunningplicht voor aanleg of verplaatsing van velden. 

Bestemmingen als Parkbos en Bos- en parkstrook die primair gericht zijn op bescherming van de 

aanwezige waarden laten extensieve vormen van recreatie als wandelen en fietsen toe. Voor het 

binnengebied van Sportpark Orderbos is specifiek geregeld dat evenementen en 

verenigingskamperen (afwijkingsbevoegdheid) zijn toegestaan. 

 

Aan incidentele, kleinschaligere voorzieningen in het groen, als de manege, de scouting en de 

hondenuitlaatplaats, is een specifieke gebruiksregeling opgenomen in de vorm van een 

bestemming of aanduiding met daaraan gekoppeld redelijk restrictieve bouwmogelijkheden.  

 

Voorzieningen in het stedelijk gebied zijn overwegend bestemd als Maatschappelijke doeleinden 

(bijv. de gymzalen, speeltuinvereniging). Bestemmingen in het openbaar gebied als 

Verblijfsgebied en Groenvoorzieningen laten speelvoorzieningen toe. 

 

Defensie 

De kazernes hebben de bestemming Militaire doeleinden, waarbij ter instandhouding van 

stedebouwkundige waarden, op de bestaande bebouwing gefixeerde bouwregels zijn 

opgenomen voor de KWIII. 
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Beleidskader 

Voor de voorzieningen die gehuisvest zijn in gemeentelijke panden is handhaving en voortzetting 

van het huidig gebruik uitgangspunt. 

 

De vergrijzing in Apeldoorn heeft ook gevolgen voor de benodigde sportaccommodaties en voor 

de bespelende verenigingen. Verwachting is dat er samenwerkingsverbanden of fusies zullen 

ontstaan die ook accommodatieaanpassingen noodzakelijk maken. De gemeenteraad heeft in het 

kader van een kerntakendiscussie en van noodzakelijke bezuinigingen een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid uitgesproken voor het behouden van de sportinfrastructuur: “de activiteiten 

die mensen in hun vrije tijd ondernemen op het gebied van sport en cultuur zullen we faciliteren 

door middel van een basisinfrastructuur. De gebouwen en de velden financieren we wel, de 

activiteiten zelf financieren we niet”. Bovendien heeft de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat 

sportverenigingen een grotere rol moeten vervullen binnen de sociale infrastructuur van stad, 

wijk, buurt of dorp en verenigingen en organisaties, die op verschillende terreinen werkzaam zijn, 

uitgedaagd worden zich maatschappelijk te verenigen. 

 

Burgerverslag 

Het voorzieningenaanbod in de wijk wordt positief gewaardeerd. Aan de recreatieve betekenis 

van het Orderbos en de parken wordt waarde gehecht. Vanuit de sportverenigingen wordt 

gevraagd om naast het sporten ook andere functies op de complexen toe te staan. Leegstand 

van panden als de kerken wordt als een bedreiging ervaren. In het recente verleden heeft de wijk 

zich uitgesproken tegen vestiging van een groot asielzoekerscentrum aan de Kleiberg. 

 

Ontwikkelingen 

Sport en recreatie 

Vooral ook door de gemeentelijke bezuinigingen zoeken verenigingen naar optimalisering van hun 

inkomsten i.c. verbeteren van de exploitatie van accommodaties. Zo onderzoeken verenigingen 

de mogelijkheid tot een verruiming van de clubhuisopbrengsten. Sportverenigingen beschikken 

veelal over clubhuisaccommodaties die niet voortdurend volledig bezet zijn.  

 

Defensie 

De vestiging van het OTCKmar brengt een opgave met zich mee. De opgave bestaat uit een 

huisvestingsprogramma (voor leerlingen/cursisten en personeel), lesprogramma binnen,  

 
Kaart Masterplan 

 

lesprogramma buiten (o.a. sportfaciliteiten), facilitair programma, programma voor ontspanning 

en het herdefiniëren en betekenis geven van de openbare ruimte. Daartoe is en Masterplan 

opgesteld, welke gefaseerd uitgevoerd wordt. 
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Visie 

Ontwikkelingen in de samenleving en de economische teruggang hebben direct of indirect 

doorwerking op de maatschappelijke functies. Voor het borgen van het goede leefklimaat van de 

wijk is instandhouden van maatschappelijke voorzieningen van groot belang. Vooralsnog is het 

aanbod aan voorzieningen op peil. Zaak is om de maatschappelijke organisaties ook in de 

toekomst voldoende perspectief te bieden. Verder is het van belang om  nu al in te spelen op de 

toekomstige zorgbehoefte welke in de toekomst naar verwachting zal toenemen door de 

vergrijzing en zal verschuiven naar verzorging aan huis. Enige verruiming van activiteiten past 

daar binnen.  Een betere benutting van de accommodaties en voorzieningen verdient dan ook 

medewerking.  

Net als bij economie is ook hier aandacht nodig voor afstemming. Niet alleen mag er geen 

onevenredige hinder ontstaan voor bewoners van de wijk, ook past verruiming niet als daar 

bijvoorbeeld de horeca de dupe van wordt. De maatschappelijke taak moet ten allen tijde  

centraal blijven staan.  

 

Uitgangspunten bestemmingsplan 

Inzet is dat de bestaande maatschappelijke voorzieningen nu en in de toekomst op een goede 

wijze kunnen functioneren. Uitgangspunt is de betreffende locaties de bestemming 

Maatschappelijk te geven, waarbinnen meerdere maatschappelijke functies zijn toegestaan. Dit 

biedt ruimte naast het bestaande gebruik voor andere maatschappelijke functies. Bij het bepalen 

van de andere functies zal de milieuzoneringssystematiek van de VNG-brochure ‘ Bedrijven en 

milieuzonering’ aangehouden worden (voor een nadere toelichting zie paragraaf 7.6 Milieu). 

Uitgangspunt is andere maatschappelijke functies tot en met milieucategorie 2 mogelijk te 

maken. Grote asielzoekerscentra vallen niet binnen deze bestemming.  

 

Uitgangspunt voor de buitensportaccommodaties in het Orderbos is een bestemming voor sport 

en recreatie op te nemen, waarbij de inzet is om met een afwijkingsbevoegdheid lichte vormen 

van bedrijvigheid en maatschappelijke doeleinden, uitsluitend als nevenactiviteit bij de 

hoofdfunctie sport en recreatie, mogelijk te maken. De haalbaarheid hiervan vraagt nog nader 

onderzoek. 

 

Uitgangspunt is om speelplekken breed toe te staan, in ieder geval in de openbare ruimte. Zoals 

al aangegeven in paragraaf 7.2 is het voornemen om ook een regeling op te nemen voor 

(tijdelijk) gebruik van braakliggende terreinen of leegstaande panden in de vorm van bijvoorbeeld 

een speelplek, parkeren,  een park of stadstuin. Voor de incidentele, kleinschaligere 

voorzieningen in het groen, als de manege, de scouting en de hondenuitlaatplaats wordt met 

specifieke bestemmingen aangesloten op het geldend recht. 

 

Uitgangspunt voor het OTCKmar is een bestemming Militair terrein op te nemen, waarbinnen de 

uitvoering van het masterplan mogelijk wordt gemaakt, mits de planvorming vergevorderd 

genoeg is. 

 

Wat betreft de bouwmogelijkheden voor alle bovengenoemde functies vormen de feitelijke 

situatie en het geldend recht het uitgangspunt. Daar waar geen mogelijkheden meer zijn voor 

uitbreiding is uitgangspunt om enige ruimte voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te 

bieden. Er zal in ieder geval in de groene overgangszone van de stad naar de Veluwe zeer 

terughoudend worden omgegaan met medewerking aan grotere nieuwbouwprojecten. Het 

instandhouden van het fraaie natuurlijk landschap met de aanwezige niveauverschillen is 

essentieel. 
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7.4 Groen en verkeer 

 

Groen en verkeer zijn ruim begrippen. In deze paragraaf wordt ingegaan op zaken als de 

groenstructuur, ecologie, natuur, beken en sprengen, bijzondere bomen en de 

verkeersinfrasructuur, waaronder parkeren. 

 

Bestaande situatie 

Groenstructuur 

De groenstructuur draagt in hoge mate bij aan de herkenbaarheid van de hoofdstructuren binnen 

het gebied die voor oriëntatie zorgen. Het meest sprekend is dat bij de Asselstraat, Jachtlaan en 

Laan van Spitsbergen. De groenstructuur binnen het plangebied bestaat uit een aantal niveaus. 

 

1. Stadsniveau 

Het samenspel van boscomplexen, houtwallen, grote bomen en groene plekken zoals het 

waterbron park en de sportvelden van het Orderbos zorgen ervoor dat de Veluwe in het deel van 

Orden ten oosten van de Laan van Spitsbergen ligt voelbaar blijft. Er is dan ook niet zozeer 

sprake van een structuur maar van een overkoepelende groene sfeer die op alle schaalniveaus in 

dit gebied wordt doorgezet. De invulling van de hoven ten noorden van de Ordenmolenweg met 

grote bomen en struikgroepen trekt dit bosgevoel verder de wijk in. 

 

2. Stadsdeel niveau 

De groenstucturen langs de hoofdwegen dragen bij aan een herkenbare ruimtelijke 

hoofdstructuur op stadsdeelniveau. Het gaat daarbij om: 

• De geleidelijke overgang van bomenlaan tot solitairbomen (suikeresdoorns) langs de 

Asselsestraat. Deze structuur loopt aan de oostzijde van het plangebied door tot aan het 

Leijenplein in het hart van de binnenstad. 

• De formele laanstructuur van eiken langs de Jachtlaan. Deze structuur ligt volledig binnen het 

plangebied maar is aan de zuidzijde sterk gefragmenteerd. 

• De structuur van berken, hagen en grasvelden in een formele opzet langs de Beatrixlaan zorgt 

ervoor dat het oude spoortracé als autonoom, afwijkende structuur in het gebied herkenbaar 

is. 

 

Naast de doorgaande wegen zijn er een aantal andere groenstructuren die op stadsdeelniveau 

van belang zijn: 

• Spoorzone inclusief Beek in het Ordenveen / Rode Beek. De noordrand van de spoorlijn heeft 

een forse groen-blauwe structuur die ook bijdraagt aan de afronding van de verschillende 

wijkdelen van Orden. 

• Het Sprengenpark. De ligging van het Sprengenpark langs de Sprengenweg zorgt ervoor dat 

het feitelijk onderdeel uitmaakt van de groenstructuur van de Sprengenweg zelf. Ook de 

kleinere groene plekken ter hoogte van de Moeflonstraat en de groene middenberm met 

daarin de Badhuisspreng zelf horen daarbij.  

 

3. Wijkniveau 

Op het niveau van de wijk is er alleen in Orden sprake van een herkenbare groenstructuur die op 

wijkniveau van belang is. Deze bestaat uit de reeks openbare groenstroken die ten noorden van  
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de Germanenlaan aanwezig is in combinatie met grote groenstroken langs de Frans van 

Mieristraat. 

 

4. Straatniveau 

Binnen het gebied zijn er grote verschillen tussen straten waar helemaal geen groenstructuur 

aanwezig is tot straten waar bomenrijen staan of grote solitairen. Al deze elementen dragen 

echter alleen op lokaal straatniveau bij aan de eigen identiteit maar hebben geen betekenis op 

hoger schaalniveau. Voorbeelden zijn de bomen in de Jachthoornlaan, De Schaapweg of de 

groenvakken in de hoven ten noorden van de Ordermolenweg. 

 

In het westelijke gedeelte van de wijk bevinden zich het Orderbos en de omliggende boomrijke 

buurten. Het Orderbos is een belangrijke schakel tussen de Veluwe en de stad. Groene lijnen 

zoals de PWA-laan en de spoorlijn verbinden dit bosachtige gebied met het centrum van 

Apeldoorn.  

In het Orderbos ligt het Sportpark Orderbos. Dit park kent een centrale ring. Aan de buitenzijde 

van deze ring zijn de sportaccommodaties gesitueerd, ingebed in een hoogwaardige 

landschappelijke setting. De binnenzijde van de ring is vrij van gebouwen en bestaat uit bos met 

open plekken, geschikt voor sport en spel. 

Het gebied ten zuiden van het sportpark wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap met 

afwisselend beken, kleine sportterreinen en restanten van cultuurlandschap. 

Beken en sprengen 

In het plangebied stromen van oorsprong veel beken en sprengen: de Beek in het Orderveen, de 

Driehuizerspreng, de Orderbeek, de Rode beek, de Badhuisspreng en de Grift. Deze zijn of 

worden hersteld.  

Op dit moment vormt de Orderbeek geen ruimtelijke structurerende elementen meer binnen het 

gebied. Met de aanleg van de wijk Orden is de beek overkluisd. Op basis van het Apeldoorns 

Waterplan wordt de beek weer teruggebracht in het straatbeeld. Vooral in de Frans van Mieris 

straat zal dit leiden tot een nieuwe groen/blauwe structuur op wijkniveau. 

De Beek in het Orderveen en de Rode beek zijn sterk gefragmenteerd maar doordat ze gekoppeld 

zijn aan de groenstructuur ten noorden van de spoorlijn hebben ze nog wel een zekere 

structurerende werking voor het ruimtelijk beeld. Verspreid in de wijk zijn nog kleine relicten 

herkenbaar van sprengkoppen zoals bij het Waterbronpark en delen van de (opgeleide) 

beeklopen. 

Ten noorden van de Asselsetraat maakt de Badhuisspreng onderdeel uit van het naoorlogse 

Sprengenpark. Hoewel de maat van de beek miniem is vormt het echter wel het herkenbare hart 

van het park doordat het park feitelijk geheel uit taluds bestaat naar de zeer laag gelegen 

beekloop. Ten oosten van het Sprengendorp is een grote vijver in het Sprengenpark toegevoegd 

waardoor het water hier ook echt een drager is van het parkbeeld. Ter hoogte van het 

schoolcomplex is de beekloop verbreed tot een vijver in een fraai parksetting waardoor ook hier 

het water beeldbepalend is.  

In de zuidoost hoek van de wijk is nog een klein deel van de Grift aanwezig. Recent is met de 

herinrichting van het Brinkpark en een deel van de PWA-laan deze beekloop weer teruggebracht. 

Langs de PWA-laan zijn delen van de Driehuizerspreng hersteld rondom het complex Sparta 

Luce. De beek maakt hier onderdeel uit van een parkachtige omgeving van dit 

nieuwbouwcomplex en een meer verborgen groenstructuur tussen de locatie en de Achterlandse 

weg. 

 

Ecologie, natuur en bijzondere bomen. 

Belangrijke natuurwaarden in het plangebied zijn aanwezig in de bosgebieden en bosrestanten bij 

de voormalige Nederlandse politieakademie (De Kleiberg), bovenloop Orderbeek/Beek Orderveen, 

bovenloop Badhuisspreng en sportpark Orderbos. Verder zijn natuurwaarden aanwezig in de  

laanstructuren en brede bermen (Laan van Spitsbergen, Asselsestraat, Jachtlaan en prins 

Willem-Alexanderlaan), schrale   weitjes   en   boomopslag   langs de spoorlijn en in en   langs   

de   oevers van de aanwezige beken. Enkele bunkers op het terrein van de Frank van 

Beijnenkazerne vormen een belangrijke overwinteringplaats van de zwaar beschermde 

vleermuissoorten franjestaart, baardvleermuis, watervleermuis en grootoorvleermuis. Het 

plangebied is daarnaast foerageergebied en mogelijk ook leefgebied voor gebouwbewonende 

vleermuizen als dwergvleermuis en laatvlieger. Huismus is een jaarrond beschermde vogelsoort 
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van wat oudere bebouwing. Parken en bossen zijn rijk aan bos-, struweel- en tuinvogels zoals 

vinken en mezen. 

Belangrijke fauna-elementen in de bosgebieden zijn das (burchten/vluchtburchten in sportpark 

orderbos en bosgebied beek Orderveen), eekhoorn, boommarter, hazelworm, spechten en 

roofvogels. Plantensoorten van oud loofbos zijn zevenster (Orderbos), veelbloemige 

salomonszegel, valse salie en hulst. 

De beken en sprengen en hun oevers herbergen lokaal specifieke planten- en diersoorten als 

dubbelloof (steile beekoevers), teer vederkruid, ijsvogel, ringslang, bruine kikker, gewone pad, 

kleine watersalamander en groene kikker.  

De schrale spoorberm is van grote betekenis voor lichtminnende plantensoorten zoals grasklokje 

(beschermd), insecten (o.a. dagvlinders) en reptielen, waaronder de zwaar beschermde 

zandhagedis. 

Bijzondere bomen met een monumentale betekenis komen verspreid over het plangebied voor. 

Concentraties bevinden zich onder andere aan de Tubantenlaan-Saksenlaan, Jachtlaan, 

Waterloseweg-spoor, Jachthoornlaan en Schaapweg.  

 

Verkeersstructuur 

De hoofdverkeerstructuur binnen de wijk bestaat uit de Laan van Spitsbergen, Jachtlaan  en 

PWA-laan, waarbij de Laan van Spitsbergen onderdeel van de ring is. De overige wegen in de 

wijk hebben in verkeerskundige zin een gelijkwaardige functie en maken onderdeel uit van het 

verblijfsgebied. Parkeren vindt hoofdzakelijk plaats op eigen erf en op de straat. Delen van 

Brinkhorst en het Sprengendorp zijn aangewezen als parkeervergunningsgebied. 

Door de wijk loopt  de Asselsestraat als fietsdoorstroomas. Daarnaast komen diverse 

aanvullende fietsroutes voor. De fietsroutes aan de Asselsestraat en de Jachtlaan maken deel uit 

van het fietsennetwerk buitengebied, welke een belangrijke recreatieve functie heeft, en vormen 

als zodanig een verbinding tussen stad en buitengebied. Aan de zuidzijde vormt de spoorweg 

Apeldoorn-Amersfoort de grens van het plangebied. 

 

 

Geldend recht 

Het groen en de verkeersinfrastructuur is naar gelang functie en waarde bestemd en aangeduid 

in de bestemmingsplannen Brinkhorst en Orden en Stadsdeel Noordwest.  

 

De ring, Jachtlaan en PWA-laan kennen de bestemming Verkeersdoeleinden. De overige 

openbare gebieden, met uitzondering van bijzondere elementen behorende tot de groenstructuur, 

hebben een bestemming Verblijfsgebied. Beide bestemmingen laten een breed gebruik toe, 

variërend van wegen, parkeervoorzieningen en fietspaden tot groenvoorzieningen. De nadruk bij 

laatstgenoemde bestemming richt zich op de verblijfsfunctie en uit zich met name door het 

toelaten van speelvoorzieningen. Voor de spoorweg is een specifieke bestemming opgenomen 

 

Het structurele en/of kwalitatief hoogwaardige groen kent afzonderlijk, toegespitste regelingen. 

Groen dat behoort tot de groenstructuur van de wijk of de stad is bestemd als 

Groenvoorzieningen. Naast groen laat deze bestemming fiets- en voetpaden en 

speelvoorzieningen toe. Bijzondere elementen binnen de groenstructuur kennen een eigen 

regeling. Het betreft met name beken en sprengen en bijzondere bomen.  

Beken en sprengen, inclusief een aangrenzende strook, zijn als zodanig bestemd danwel 

aangeduid. De regels richten zich op bescherming van de landschappelijke en ecologische 

waarde en de waterhuishoudkundige functie. Er geldt een aanlegvergunningplicht. De 

bouwregels zijn zeer restrictief. Bijzondere bomen kennen in de algemene bouwregels een regel 

op grond waarvan binnen 10 meter van de boom (5 meter met vrijstelling) geen bebouwing is 

toegestaan. Tevens is een aanlegvergunningplicht opgenomen. 

 

Voor het Orderbos en omgeving zijn gebiedsspecifieke bestemmingen en aanduidingen 

opgenomen als Parkbosen Bosstroken.  

Het Orderbos, daar waar het sportpark gesitueerd is, en het  gebied aan de Pieter de Hoochlaan-

Govert Flinckstraat maken deel uit van het waardevolle natuurlandschap maar kennen door een 

medegebruik in de vorm van extensieve recreatie als sport en spelvoorzieningen een aparte 

bestemming Parkbos. Deze bestemming richt zich primair op instandhouding van bos en park ten 

behoeve van de landschappelijke- en natuurwaarden. Daarnaast zijn recreatief medegebruik en 
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evenementen (uitsluitend binnen de centrale ring) toegestaan. Er geldt een 

aanlegvergunningplicht.  

Aansluitend op deze bestemming is binnen de voor de sportvelden opgenomen sportbestemming 

de aanduiding Bosstroken opgenomen. Aan deze aanduiding zijn geen specifieke gebruiks- of 

bouwregels verbonden. 

 

Het kleinschalige landschap ten zuiden van het sportpark kent de bestemmingen Bos- en 

natuurgebied en Agrarisch gebied met landschappelijke- en natuurwaarden. Eerstgenoemde 

bestemming richt zich op instandhouding van bos ten behoeve van de voorkomende 

landschappelijke en natuurwaarden.  

De bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke- en natuurwaarden laat agrarisch gebruik 

van de gronden toe, echter wel met instandhouding van de aanwezige (open) landschappelijke- 

en natuurwaarden. Recreatief medegebruik is mogelijk en de bestaande verkeersvoorzieningen 

zijn positief bestemd.  

 

Beleidskader 

De wijk grenst aan en ligt voor een deel in de Ecologische Hoofd Structuur en in Natura 2000 

gebied Veluwe. 

 

Ecologische Hoofd Structuur (EHS).  

Doel van de EHS is door het vergroten van natuurgebieden, het ontwikkelen van nieuwe 

natuurgebieden en het aanleggen van ecologische verbindingszones en robuuste verbindingen 

een samenhangend ecologisch netwerk tot stand te brengen. Met dat netwerk wordt ruimte 

gecreëerd om te komen tot duurzame populaties van kwetsbare planten en diersoorten  

De Veluwe vormt een belangrijk en omvangrijk onderdeel van de EHS. Binnen de ecologische 

hoofdstructuur geldt de ‘nee, tenzij’-benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet 

mogelijk is, als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden aangetast. 

Afwijken van deze regel is alleen mogelijk als het maatschappelijk belang groot is en er geen 

reële alternatieven zijn. 

Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn vastgelegd en wettelijk beschermd op basis van de 

Natuurbeschermingswet. Daarmee is de verplichting aangegaan om internationaal belangrijk 

geachte ecosystemen, planten- en diersoorten te beschermen. De Veluwe is Natura 2000 

gebied. Op basis van de Natuurbeschermingswet kan een vergunning nodig zijn voor activiteiten 

die een negatief effect hebben op de kwaliteit en de instandhoudingsdoelen van het gebied. Dit 

kunnen ook activiteiten zijn buiten het gebied zelf (externe werking). 

De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats volgens het ‘nee, tenzij’-

regime. Binnen de gebieden waar het ‘nee, tenzij’-regime van kracht is, zijn nieuwe plannen, 

projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van 

het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn, er sprake is van 

dwingende redenen van groot openbaar belang en de negatieve effecten worden 

gecompenseerd. 

Flora en Faunawet 

Deze wet, die zich niet beperkt tot bepaalde gebieden, regelt de bescherming van planten- en 

diersoorten. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende 

planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat 

activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het 

verbod op schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) worden afgeweken, 

waarvoor specifiek ontheffing gevraagd moet worden.  

Nationaal Landschap 

De Veluwe is aangewezen als Nationaal Landschap. Nationale landschappen zijn gebieden met 

internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in 

samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Binnen nationale 

landschappen zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap 
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worden behouden of worden versterkt (‘ja, mits’-regime). Het gebied rond de Kleiberg, in het 

zuidwestelijke deel van het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap.  

Waardevol landschap 

Het gebied rond de Kleiberg, in het zuidwestelijke deel van het plangebied maakt eveneens deel 

uit van het in het Streekplan Gelderland aangewezen waardevol landschap. Binnen de 

waardevolle landschappen zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits de kernkwaliteiten van 

het landschap worden behouden of worden versterkt (‘ja, mits’-benadering).  

Stiltebeleidsgebieden 

De provincie Gelderland onderscheidt binnen de kernkwaliteiten voor de Veluwe stiltegebieden 

en stiltebeleidsgebieden. Het gebied rond de Kleiberg, in het zuidwestelijke deel van het 

plangebied is in het streekplan Gelderland aangewezen als stiltebeleidsgebied.  

Groenstructuurkaart  

De gemeentelijke Groenstructuurkaart (vastgesteld in 2011) biedt een actueel en volledig 

overzicht van de groenstructuur binnen de stad. De Groenstructuurkaart bestaat uit de Groene 

Mal (stedelijke groenstructuur), aangevuld met overige belangrijke groenelementen 

(wijkgroenstructuur). Het overzicht is opgebouwd uit groenstructuren die via eerder vastgesteld 

beleid reeds beschermd zijn. De Groenstructuurkaart geeft hiervan een visueel overzicht, het is 

een samenvatting in beeld. 

Groene Mal  

Het gemeentelijke groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene  

kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen. Door middel van de Groene 

Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is: Meer 

vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, maar dan wel met behoud van de groene 

identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam 

worden gegarandeerd.  Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge 

prioriteit.  

In de  Groene Mal zijn doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus. Het eerste 

niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad is wat betreft het 

groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant gelegen in het Veluwebos 

en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het westen verloopt de overgang van 

stad naar bos vrijwel zonder  barrières. Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het 

omringende landschap. Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene 

structuren, door middel van het sprengen- en bekensysteem evenals het complex van bos- en 

bomenlanen met daaraan gelegen parken.  

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke 

groene structuren in de stad. Dit zijn de beken & sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, 

de grote groengebieden en de groene wiggen en de weteringen. 

Delen van de wijk maken deel uit van de Groene Mal (beken en sprengen, lanen, parken, bos en 

open groene ruimten). 

Waterplan Apeldoorn 

Om te anticiperen op (beleids)ontwikkelingen en om de leefkwaliteit van de stad te vergroten 

heeft Apeldoorn gezamenlijk met het waterschap Veluwe en Vitens in 2005 een gemeentelijk 

Waterplan opgesteld.  

Herstel van beken en sprengen speelt een belangrijke rol binnen het realiseren van de 

waterplandoelen. De sprengen en beken vormen een kenmerkend systeem en hebben een 

belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en ontwikkeling van Apeldoorn. De sprengen werden 

al in de 16e eeuw aangelegd ten behoeve van energie- en waterwinning voor bijvoorbeeld papier-

, koren- en oliemolens. In de loop van de tijd verloren de sprengen door vernieuwende 

ontwikkelingen in de industrie hun economische betekenis. Het sprengensysteem werd gedempt 

en verdween onder de grond. 

De gemeente Apeldoorn en het Waterschap Veluwe werken aan het herstel van het 

sprengensysteem, vanuit waterhuishoudkundig, ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief 
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oogpunt. Het sprengensysteem kan hierdoor (opnieuw) een waardevolle, groen-blauwe structuur 

in de stad worden 

In het Apeldoorns Waterplan zijn de ambities en de karakteristieken per spreng benoemd. In 

uitwerking daarop zijn per spreng specifieke visies vastgesteld. 

Visie beek in het Orderveen & Rode beek 

De Beek in het Orderveen (BIHO) en de Rode beek (RB) zijn twee van de diverse beken en 

sprengen die uitmonden in de Grift. De visie Beek in het Orderveen en Rode Beek is de eerste 

stap om tot een nieuwe inrichting van de BIHO en de RB te komen. 

 

Visie beek Orderbeek 

De Orderbeek is één van de vele beken en sprengen die uitmonden in de Grift. Op dit moment 

vinden er grote ontwikkelingen in de buurt van de Orderbeek plaats. Het defensieterrein wordt 

geherstructureerd en de voormalige Ordermolenlocatie Caretex wordt samen met het bestaande 

winkelcentrum herontwikkeld. Dit biedt de gemeente samen met het Waterschap de kans om 

haar ambities en beleid uit het waterplan te realiseren. Deze visie is de eerste stap om tot een 

nieuwe inrichting van de Orderbeek te komen.  

 

HEN wateren 

De Beek in het Orderveen en Orderbeek zijn in het Streekplan Gelderland aangemerkt als 

oppervlaktewater van het Hoogste Ecologische Niveau. Voor de HEN-wateren geldt dat 

ruimtelijke ingrepen/ontwikkelingen niet mogen leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit 

en aantasting van de morfologie van de waterlopen. De bescherming van de HEN-wateren en de 

bijbehorende beschermingszones dienen in bestemmingsplannen te worden geregeld.  
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Bijzondere bomen 

Het gemeentelijke beleid voor bijzondere bomen is gericht op duurzame instandhouding van de 

oude monumentale bomen in Apeldoorn. In 1992 is de nota ‘Bijzondere bomen’ vastgesteld met 

daarbij een lijst van bijzondere bomen. De bijzondere bomen staan verspreid over heel Apeldoorn 

en zijn ter bescherming aangewezen in de bestemmingsplannen. Verder moet een kapvergunning 

aangevraagd worden bij voornemen tot kap. 

Snippergroen uitgiftebeleid  

In nota “Snippers in de openbare ruimte” zijn de voorwaarden voor uitgifte van snippergroen 

binnen de bebouwde kom van Apeldoorn opgenomen. Dit leidt tot het veilig stellen van de 

Groene Mal, de stedelijke hoofdstructuren, maar ook tot uitgiftemogelijkheden.  

 

Visie grindbermen 

De bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde van grindbermen is beleidsmatig 

verankerd in de Visie Grindbermen (2008). Uitgangspunt van de visie is dat grindbermen in 

zowel stad als landelijke kernen behouden blijven en waar mogelijk weer worden hersteld en 

onderling verbonden. Hiermee wordt een voor Apeldoorn uniek cultuurhistorisch gegeven in het 

straatbeeld teruggebracht wat een bijdrage levert aan het versterken van de lokale identiteit.  

Hierbij is ervoor gekozen om binnen de stad 6 zoekgebieden aan te wijzen waar behoud en 

uitbreiding prioriteit krijgt. In de overige gebieden kunnen grindbermen op termijn worden 

verwijderd om daarmee op stadsniveau te komen tot samenhangende gebieden in plaats van een 

gefragmenteerd beeld.  

De nog aanwezige grindbermen in Brinkhorst, Orden, Driehuizen, Waterloo vallen buiten de 

aangewezen zoekgebieden voor renovatie en uitbreiding. Dit betekent dat nog aanwezige 

fragmenten (b.v. Polhoutlaan, Frankenlaan, Govert Flinckstaat mogen worden omgevormd tot 

andere verhardingen / groenstroken. Dit wordt niet actief opgepakt maar meegenomen op het 

moment dat straten volledig worden heringericht. 

 

Verkeersvisie 

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in de Verkeersvisie 2010 – 2020(vastgesteld juli 

2009). Hierin heeft de gemeente een aantal doelen vastgesteld. De gemeente wil 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid behouden en liefst nog vergroten.  

 

Het autoverkeer wordt gebundeld op hoofdwegen. De hoofdwegen verbinden stadsdelen met 

elkaar, met de snelwegen en met de rest van de wereld. Binnen de hoofdwegen worden 3 

categorieën onderscheiden: de Ring, radialen en de centrumring en de overige hoofdwegen. De 

Ring is de belangrijkste verdeler van het verkeer in de stad. Het autoverkeer krijgt hier de 

hoogste prioriteit. Als knelpunt wordt gesignaleerd de doorstroming van het verkeer, onder 

andere ter plaatse van de spoorwegovergangen. Reden om in te zetten op ongelijkvloerse 

kruisingen tussen de Ring en de spoorlijn. 

 

Woongebieden worden ingericht als verblijfsgebieden, met een maximum snelheid van 30 km/h. 

Daar moet de overlast van autoverkeer zoveel mogelijk worden beperkt. In verblijfsgebieden 

wordt voornamelijk gewoond. Gemengde functies hebben hier een plek: verkeer, spelende 

kinderen, fietser en voetgangers. 

 

Op het gebied van verkeersveiligheid wordt ingezet op een reductie van 35% van het aantal 

ongevallen in 2020 ten opzichte van 2002. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op het veiliger 

maken van de infrastructuur en gedragsbeïnvloeding van de verkeersdeelnemers.  

 

De gemeente streeft goede voetgangersvoorzieningen na. Er wordt een basisniveau aan 

voorzieningen aangeboden. De gemeente blijft inzetten op fietsdoorstroomassen: snelle 

aantrekkelijke fietsroutes, waar je als fietser snel, comfortabel en veilig kunt fietsen. Fietsers 

maken niet alleen gebruik van deze doorstroomassen. Er ligt een fijnmazig netwerk onder van 

fietspaden, fietsstroken en woonstraten waarin gefietst wordt.  

 

Ten aanzien van het openbaar vervoer wordt gesteld dat alle inwoners van Apeldoorn gebruik 

moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. De bus speelt hierin een belangrijke rol.  
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Het belangrijkste principe dat de gemeente hanteert bij het parkeerbeleid is: ‘faciliteren in geval 

van voldoende ruimte, reguleren bij schaarste aan ruimte’.  In de parkeernota (geactualiseerd 

oktober 2004) zijn  de parkeernormen vastgesteld. Deze geven voor nieuwe ontwikkelingen aan 

hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn. Door een parkeernorm te gebruiken zorgt de gemeente 

ervoor dat woningen, kantoren, bedrijven en andere gebouwen met veel bezoekers voldoende 

parkeerplaatsen hebben en tegelijkertijd zo min mogelijk parkeeroverlast in de buurt veroorzaken.  

In de praktijk blijkt deze overlast in een aantal gevallen desondanks toch te ontstaan, met name 

in de bestaande “oudere” wijken. Overlast wordt met name veroorzaakt door auto’s die in 

principe niet in het gebied horen. Soms is die overlast zelfs zo groot dat er moet worden 

ingegrepen. Het parkeren wordt dan gereguleerd. Doel is om overlast van geparkeerde auto’s te 

beperken of zelfs te voorkomen. Auto’s van bewoners moeten natuurlijk wel in het gebied een 

plek kunnen vinden. Deze groep heeft recht op een parkeervergunning. Delen van het 

plangebied, direct aan de binnenstad en bij de belastingkantoren, zijn als vergunningengebied 

aangewezen. 

 

Op de kansenkaarten in de structuurvisie Buitenstad 2013 is een NS-station in Apeldoorn-West 

opgenomen. Dit ter verbetering van de bereikbaarheid en het openbaar vervoer. 

 

Burgerverslag 

Groen en openbare ruimte vormt een van de hoofdthema’s. Vanuit de wijk is aangegeven dat 

veel waarde wordt gehecht aan groen. Het gaat dan niet alleen over het Orderbos, de parken en 

de beken en sprengen. Net zo belangrijk zijn bijvoorbeeld de weilandjes en het groen in de 

straten. De buitenruimte moet up to date gehouden worden. Zeker in Brinkhorst zou het 

straatbeeld wel wat groener mogen worden. Voor Orden wordt aandacht gevraagd voor de 

kwaliteit van het groen. Ruimte zou geboden moeten worden om het openbare groen ook echt 

te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als ontmoetingsplek of picknickplaats.  

Een rustig straatbeeld met een duidelijk en kwalitatief goed profiel wordt van grote waarde 

geacht. Bomenrijen en grindbermen zijn daarbij belangrijk. Aandacht wordt gevraagd voor de 

verkeersveiligheid, vooral bij kruisingen van drukkere wegen en oversteekplaatsen voor fietsers. 

De openbare ruimte moet geschikt zijn voor mensen met een rollator of die in een rolstoel zitten. 

 

Ontwikkelingen 

Er zijn een aantal concrete plannen in ontwikkeling. Het betreft de aanleg van beken en 

sprengen. In 2013 wordt de Orderbeek hersteld en bovengronds gehaald vanaf het 

winkelcentrum door de Frans van Mierisstraat en de Zanderijweg. Ook wordt de Grift 

bovengronds gehaald vanaf  de PWA laan naar het Brinkpark. In 2014 wordt gestart met het 

herstel van de Rode beek en Beek in het Orderveen. 

Momenteel is in onderzoek of het deel van de Jachtlaan tussen de PWA-laan en de Kennedylaan 

nog onderdeel van de hoofdwegenstructuur moet zijn. Besluitvorming wordt later dit jaar 

verwacht. In 2014 zal de Jachtlaan worden heringericht. Hierbij wordt het asfalt vervangen 

maar wordt waar mogelijk ook de groenstructuur versterkt.  

Er zijn geen concrete plannen in voorbereiding voor een NS-station. 

 

Visie 

In hoofdstuk 4 wordt al de visie over het hoofdthema ‘ Groen en openbare ruimte’  gegeven. 

Aangegeven is dat inzet is om de groene waarden te behouden voor de wijk en ruimte te geven 

deze te versterken. De versterking kan plaatsvinden door het verdere herstel van de beken en 

sprengen en door bij herinrichting/onderhoud van de openbare ruimte de kwaliteit en de 

gebruiksmogelijkheden van het groen te verbeteren. Met name delen van Orden en Brinkhorst 

vragen aandacht. Omdat het aandeel groen in Brinkhorst laag is dient de aandacht uit te gaan 

naar het zoveel mogelijk benutten van vrije ruimtes voor de aanplant van bomen. Niet alleen in 

de (beperkte) openbare ruimte maar ook op particuliere terreinen. 

Het westelijk deel van de wijk kent hoge natuur- en landschappelijke waarden. Behoud van deze 

waarden staat voorop, functies als recreatie zijn mogelijk mits die waarden niet aangetast 

worden. Er wordt zeer terughoudend omgegaan met eventuele verzoeken tot bebouwing.  

Uitgangspunt wat betreft de verkeersinfrastructuur is een duurzaam beheer en onderhoud van de 

bestaande situatie.  
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Uitgangspunten bestemmingsplan 

In hoofdstuk 5 worden al de uitgangspunten voor het bestemmingsplan over het hoofdthema 

‘Groen en openbare ruimte’  gegeven. Centraal staat daarbij het behoud en de versterking van 

het groen in de wijk. Binnen de groenbestemming wordt ruimte geboden voor bijvoorbeeld 

ontmoetingsplekken, speelplekken en stadstuinen.  Ruimte voor het verder terugbrengen van de 

beken en sprengen wordt geboden door voor de betreffende plekken een regeling op te nemen 

die dit toestaat. 

Uitgangspunt is de hoofdverkeerswegen de bestemming Weg en de overige verkeerswegen de 

bestemming Verblijfsgebied te geven. Binnen deze  bestemmingen is het toegestaan om het 

groen te versterken en het wegenprofiel aan te passen. Ook laten de bestemming Weg 

voorzieningen als tunnels en ongelijkvloerse kruisingen toe.  
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7.5 Water 

 

Bestaande situatie 

Rioolwater 

Woningen, bedrijven en instellingen zijn voor wat betreft het vuile water aangesloten op het 

riool. Wateroverlast ten gevolge van een beperkte hydraulische capaciteit van de riolering doet 

zich in het gebied niet voor. 

 

Grondwater 

De wijk bevindt zich min of meer op een uitloper van de oostflank van de stuwwal waardoor in 

oostelijke richting de hoogte afneemt. In z’n algemeenheid bevindt het grondwater van west 

naar oost zich dichter onder de oppervlakte. In de bestaande situatie is er overwegend geen 

(ernstige) overlast van het grondwater voor de verschillende bovengrondse functies. Ook de 

eventuele vervanging of vernieuwing van bebouwing wordt niet bemoeilijkt door het grondwater. 

 

Hemelwater 

In het grootste deel van de wijk zijn de wegen verhard en voorzien van riolering. Een 

uitzondering betreft het sportpark Orderbos en omgeving. De daken van woningen en bedrijven 

zijn overwegend aangesloten op het riool. In z’n algemeenheid verdient (gedeeltelijke) 

loskoppeling daarvan en infiltratie in de bodem, de voorkeur.  

 

Oppervlaktewater 

Dit is aanwezig op vier plaatsen, waaronder in de vorm opvangbassins op twee plaatsen direct 

ten noorden van de spoorlijn en in de vorm van beken en sprengen. In het oostelijk deel van de 

wijk is een gedeelte van de Grift bovengronds gehaald.  

 

Geldend recht 

De in het plangebied aanwezige vier grotere oppervlaktewateren kennen een bestemming Water. 

Dit ten behoeve van de waterhuishouding. Voor het overige zijn in bestemmingen als 

Verblijfsgebied watervoorzieningen toegestaan. Beken en sprengen kennen een eigen regeling 

(zie paragraaf 3.5). 

 

Beleidskader 

Gemeentelijk Waterplan Apeldoorn 

Om te anticiperen op (beleids)ontwikkelingen en om de leefkwaliteit van de stad te vergroten 

heeft Apeldoorn gezamenlijk met het waterschap Veluwe en Vitens in 2005 een gemeentelijk 

Waterplan opgesteld.   

 

Gemeentelijk Rioleringsplan Apeldoorn 

In het gemeentelijk Rioleringsplan 2011 – 2015 (GRP) is de gemeentelijke invulling van de 

zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater beschreven.  

 

Ontwikkelingen 

Er zijn geen ontwikkelingen bekend. 

 

Burgerverslag 

Over het onderdeel Water zijn geen opmerkingen gemaakt. 

 

Visie 

De nadruk liggen op beheer en onderhoud van de aanwezige waterinfrastructuur.  

Door de complexe gelaagdheid van de ondergrond en kleischotten verdient het 

grondwaterbeheer aandacht mede in relatie tot het stelsel van sprengen en beken en 

kwelstromen. Afstemming van het grondwaterbeheer is gewenst met bodemvervuiling, 

drinkwaterwinning (net buiten het plangebied) en warmte koude opslag. Het saneren van 

eventuele grondwatervervuilingen kan worden gecombineerd met vormen van bodemenergie en 

een verdere optimalisatie van het waterbeheer ten behoeve van het klimaatbestendig zijn naar de 

toekomst toe. 
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Uitgangspunten bestemmingsplan 

Uitgangspunt is het oppervlaktewater de bestemming Water te geven. De beken en sprengen 

krijgen een eigen bestemmingsregeling. Voor het overige worden nutsvoorzieningen in het 

gehele gebied toegestaan.  
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7.6 Cultuurhistorie en archeologie 

 

Bestaande situatie 

 

Cultuurhistorie  

In Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo komen cultuurhistorische waarden voor. 

Cultuurhistorie kan bouwwerken (monumenten, karakteristieke panden of anderszins 

cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken), structuren en gebiedsdelen betreffen. 

 

Binnen het plangebied zijn gemeentelijke monumenten aanwezig, waaronder het  Sprengenpark, 

de voormalige Christelijke huishoudschool aan de Henri Dunantlaan 6, de Goede Herderkerk, het  

sociaal woningbouwcomplex Sprengendorp en diverse woningen.  

 

In het rapport ‘Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van karakteristieke bebouwing 

bestemmingsplangebied Brinkhorst, Orden, Driehuizen en Waterloo’ (Monumenten Adviesbureau, 

juni 2013) zijn panden geïnventariseerd en gewaardeerd op hun cultuurhistorisch waarde. 

Daaruit is naar voren gekomen dat diverse panden een hoge ruimtelijke-cultuurhistorisch waarde 

hebben. Deze panden hebben geen monumentenstatus maar zijn door hun cultuurhistorische en 

ruimtelijke waarde van groot belang voor het karakteristieke beeld van hun omgeving. 

 

Behalve de monumentale en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing die voorkomt in het 

gebied, zijn cultuurhistorische waarden verbonden met de waardevolle ruimtelijke structuur en 

inrichting. De Cultuurhistorische Analyse (AmerAdviseurs, i.s.m. bureau Stoa, 2003) en een 

aanvullende interpretatie van historische kaarten geeft ondermeer de volgende aspecten van de 

ruimtelijke structuur die van essentieel belang worden geacht voor de identiteit van de wijk: 

• Het gebied vertegenwoordigt een drietal kenmerkende aspecten van de Apeldoornse 

stadsontwikkeling, dankzij de historisch gelaagde stadsplattegrond die is samengesteld uit 

verschillende stedenbouwkundige typen: de transformatie van bos ten behoeve van 

recreatieve doeleinden (Orderbos), de functioneel-modernistische ‘open’ stad (Orden) en het 

verstedelijkte landschap van de voormalige Apeldoornse Enk (Brinkhorst en Diehuizen); 

• Het Sportpark Orderbos is een esthetische bewerking van het geaccidenteerde 19e-eeuwse 

bosgebied in een terrasvormig opgezet park met een krans van sportvelden rondom een 

bebost binnenterrein; 

• In de modernistische stadsuitbreiding Orden is het groen vanuit het Orderbos naar het hart 

van de wijk gebracht; 

• Doordat de vooroorlogse verstedelijking sterk met de ondergrond is verbonden, is de 

(landschappelijke) historische ontwikkeling van Brinkhorst nog altijd afleesbaar: het 

verstedelijkte landschap van Brinkhorst en (in mindere mate) Diehuizen is een pragmatische, 

ruimtelijk-functionele uitwerking van de agrarische verkaveling van de voormalige Enk; 

• De radiale uitvalsweg Asselsestraat en noord-zuid georiënteerde Prinses Beatrixlaan 

(Koningslijn), Jachtlaan en Laan van Spitsbergen vormen de drager van de historisch 

gelaagde stadsplattegrond; het historische en stedenbouwkundige belang van deze visueel-

ruimtelijke hoofdstructuur is tot uitdrukking gebracht in de Groene Mal; 
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• De Laan van Orden en de PWA-laan vormen lijnen door respectievelijk Orden en Brinkhorst.  

• De verdwenen Koningslijn, waarvan het tracé herkenbaar is in de ruimtelijke structuur van 

de wijk (Prinses Beatrixlaan en Koningslijn) en waarvan restanten van de spoordijk zich 

bevinden aan de zuidzijde van het plangebied (spoorboog); 

• De historische Schotweg vormt binnen Brinkhorst een belangrijke verbindingsweg; 

• De sprengenbeken en molenlocaties; 

• De Koning Willem III kazerne/Frank van Bijnenkazerne; 

• Het kampenlandschap aan de zuidwestelijke zijde van het plangebied.  

 

Archeologie 

Apeldoorn behoort tot de oude, in de periode van de Middeleeuwen ontstane 

nederzettingsstructuren langs de oostflank van het Veluwse stuwwalgebied. De oudste 

bewoningssporen dateren uit het Neolithicum (Nieuwe Steentijd, 5300-2000 v. Chr.).  

Landbouw, veeteelt, bosbouw en ijzerwinning vormden lange tijd de bestaansbasis, waarvan 

vele sporen zijn teruggevonden. Door archeologisch onderzoek is bekend geworden dat de 

bevolking in en rond Apeldoorn ongeveer van de 8e t/m de 13e eeuw een betrekkelijk grote 

welvaart heeft gekend door de ijzerindustrie. 

 

In het westelijk deel van het plangebied is een aantal grafheuvels aanwezig en zijn diverse 

sporen gevonden uit de periode van de ijzerindustrie op de Veluwe (8ste – 12de eeuw) en de 

periode er direct op volgend. Het betreft zowel slakkenhopen (ijzerslakken zijn restproducten van 

de ijzerindustrie) als nederzettingssporen. Deze sporen bevinden zich onder het westelijk deel 

van de enk van Orden. Een deel van deze enk met een nog aanwezige enkwal is een wettelijk 

beschermd archeologisch monument. 

 

Rondom het laatmiddeleeuwse buurtschap Driehuizen in het oostelijk deel van het plangebied 

(zuidelijk deel Driehuizerweg / Prins Willem Alexanderlaan) moet een vroegmiddeleeuwse 

bewoningskern worden gezocht. Al in 1850 zijn in dit gebied vondsten uit de Merovingische 

periode gedaan (5de – 7de eeuw). Een belangrijke vondst van toen is een zogenaamde 

knikwandpot met een aantal gekleurde kralen, die wijst op de aanwezigheid van een 

Merovingisch grafveld. 

 

Vanaf de stuwwal liepen vroeger meerdere sprengen. Deze natuurlijke beken (zoals de 

Orderbeek, beek van ’t Slop en De Grift, werden vanaf de 14e eeuw, maar met name in de 17e 

eeuw vergraven voor het aandrijven van (papier)watermolens. Hierlangs ontstonden diverse 

nederzettingen zoals de buurtschappen Driehuizen, Brinkhorst en Orden. De buurtschappen 

Driehuizen en Orden hadden hun eigen enkgronden. Enken, ook wel essen genaamd, zijn oude 

akkerlanden. Akkers werden vaak aangelegd op de plaatsen waar boerderijen hadden gelegen 

omdat de grond daar door het organische afval van mens en dier vruchtbaar was geworden. 

Door plaggenbemesting werden de akkers steeds hoger en de eronder gelegen bewoningssporen 

(bijvoorbeeld resten van boerderijen, bijgebouwen of waterputten) bleven daardoor bewaard. 

Vanaf de late Middeleeuwen (ca 13de eeuw) groeiden deze akkers uit tot enorme complexen. De 

Orderenk is reeds genoemd en inderdaad bevinden zich oude bewoningssporen onder deze enk. 

De verwachting voor de aanwezigheid van oudere bewoningssporen onder de enk bij Driehuizen 

en het zuidelijk deel van de Apeldoornse enk is ook hoog. 

 

Geldend recht 

 

Cultuurhistorie 

Behalve de aangewezen gemeentelijke monumenten, kennen cultuurhistorische waardevolle 

panden geen specifieke beschermingsregeling in de geldende bestemmingsplannen Brinkhorst en 

Orden en Stadsdeel Noordwest. Een uitzondering vormen de ‘Apeldoornse Huisjes’ in Brinkhorst, 

waarvoor de nokrichting van de daken in het bestemmingsplan is vastgelegd, en een aantal 

panden op het Koning Willem III-terrein, waarvoor de bouwvlakken en hoogtematen zijn 
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begrensd op de feitelijk bestaande situatie. De monumenten zijn beschermd met eigen 

Monumentenwetgeving.  

Het tracé van de voormalige spoorlijn naar paleis Het Loo is bestemd tot groen. Voor de 

aanwezige beken en sprengen inclusief aangrenzende gronden is een zelfstandige bestemming 

opgenomen danwel een aanduiding, met daaraan gekoppeld een aanlegvergunningplicht.  

Behoud van de cultuurhistorische waarde ontbreekt in de doeleindenomschrijving.  

 

Archeologie 

Zowel bestemmingsplan Brinkhorst en Orden als Stadsdeel Noordwest kent een regeling gericht 

op bescherming van archeologische waarden. De regelingen zijn vergelijkbaar en betreft een 

aanlegvergunningplicht voor grondwerkzaamheden dieper dan 35 cm ter plaatse van een 

aangeduide zeer belangrijke archeologische zone. In Brinkhorst en Orden is de vergunningplicht 

beperkt tot de ‘openbare’ bestemmingen, zoals verkeer, sport en recreatie, groenvoorzieningen, 

agrarisch). 

 

Beleidskader 

 

Besluit ruimtelijke ordening 

Dit besluit stelt dat in een bestemmingsplan een beschrijving moet worden opgenomen van de 

wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

 

Gemeentelijke monumentenverordening 2012 

De Monumentenverordening 2012 is op 20 september 2012 vastgesteld door de gemeenteraad 

van Apeldoorn en is op 20 december 2012 in werking getreden. De Monumentverordening 2012 

regelt zaken met betrekking tot rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende 

panden, gemeentelijke stads- en dorpsgezichten en archeologische terreinen. 

 

Nota I-cultuur 

De nota I-cultuur is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Kern van de nota is 

dat cultuurhistorie van essentieel belang is voor de identiteit van Apeldoorn. De bestaande 

kwaliteiten van de woonwijken, de binnenstad, de dorpen en het afwisselende buitengebied 

gelden als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Bij deze nota horen een archeologische en 

cultuurhistorische beleidskaart. 

 

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van 

archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties, van hoog via gemiddeld naar laag. 

Afhankelijk van de trefkans wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen archeologisch onderzoek 

verplicht.  

 

 
Uitsnede Archeologische beleidskaart - In het bestemmingsplangebied komen deelgebieden met een 

hoge (rood), middelhoge (oranje) en lage verwachtingswaarde (groen) voor.  
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De cultuurhistorische beleidskaart geeft de mate waarin de cultuurhistorische waarden een rol 

zullen spelen bij ruimtelijke plannen. De attentiewaarde kent drie gradaties, van hoog naar 

gemiddeld tot laag. Elke gradatie kent zijn eigen uitgangspunt, gericht op behoud van de 

cultuurhistorische waarden en onderzoeksverplichting. 

 

 
Uitsnede Cultuurhistorische beleidskaart - In het bestemmingsplangebied komen deelgebieden met een 

hoge (rood), gemiddelde (geel) en lage attentiewaarde (groen) voor.   

 

Implementatienotitie Modernisering Monumentenzorg : karakteristieke panden 

Met de Implementatienotitie Modernisering Monumentenzorg (vastgesteld 16-2-2012) heeft de 

gemeenteraad van Apeldoorn zich uitgesproken voor het opnemen van karakteristieke panden in 

bestemmingsplannen, in het verlengde van het rijksbeleid in het kader van Modernisering 

Monumentenzorg.  

 

Ontwikkelingen 

Ontwikkelingen zijn niet bekend. 

 

Burgerverslag 

Uit het overleg met de mensen uit de wijk is naar voren gekomen dat er veel belang wordt 

gehecht aan het behoud van cultuurhistorische waarden. Genoemd zijn onder andere het 

Sprengendorp, de Apeldoornse huisjes, de sprengen en verschillende monumentale panden. De 

waarden dragen bij aan de eigenheid van de wijk en de daarbinnen gelegen buurtjes. 

 

Visie 

Het gebied kent een grote variatie aan, deels unieke en hoge archeologische en 

cultuurhistorische waarden. Deze waarden dragen in belangrijke mate bij aan het huidige 

bijzondere karakter. Bescherming van deze waarden is van belang om dat karakter te behouden. 

Binnen de kaders van de totale ruimtelijke visie van het plangebied wordt gebruik dat afbreuk 

doet aan de archeologische en cultuurhistorische waarden geweerd, herstel van de waarden 

wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd.   

 

Uitgangspunten bestemmingsplan 

De visie voor de wijk, richt zich onder andere op bescherming en versterking van de groene 

waarden en de eigenheid van de buurtjes. Bescherming van de archeologische en 

cultuurhistorische waarden sluit daar goed op aan. De groene waarden en de eigenheid komen 

namelijk voor een groot deel voort uit de historische ontwikkeling van de wijk.    

Uit de uitgevoerde analyses zijn de specifieke cultuurhistorische waarden van het plangebied in 

beeld gebracht, wat een daarop gebaseerde specifieke regeling in het bestemmingsplan mogelijk 

maakt. Waardevolle gebieden krijgen de aanduiding "Cultuurhistorisch gebied", tenzij de 

onderliggende bestemming danwel aanduiding al voldoende bescherming geeft. Met specifiek op 

het behoud van deze gebieden gerichte regels voor bouwwerken en een 

omgevingsvergunningenstelsel voor werken en werkzaamheden worden deze beschermd. 

Ontwikkelingen blijven mogelijk mits deze voldoen aan een hoge ruimtelijke kwaliteit die passend 

is. 

Karakteristieke panden worden als zodanig aangeduid. Bescherming tegen tenietgaan wordt 

geboden door het opnemen van een omgevingsvergunningstelsel met betrekking tot sloop. 
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Bouwmogelijkheden worden, voorzover nodig uit een oogpunt van bescherming van de 

ruimtelijke en cultuurhistorische waarden, beperkt tot het feitelijk aanwezige.  

De Monumentenwet 1998 en de gemeentelijke monumentenverordening kennen een eigen 

beschermingsregime waarmee het behoud van de monumenten gegarandeerd is. Er is geen 

aanleiding voor een aanvullende regeling in het bestemmingsplan. Monumenten krijgen wel 

maatwerk voor de aanduiding van de bouwmogelijkheden (bouwvlak en –hoogtes).   

 

Uitgangspunt is om ter bescherming van de archeologische waarden een bestemmingsregeling 

op te nemen die regels bevat voor het bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden, 

gericht op bescherming van de archeologische waarden. Onderdeel van de regeling is een 

onderzoeksverplichting bij bepaalde bouwplannen.   
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7.7 Ondergrond, duurzaamheid en milieu 

 

 

Bestaande situatie 

 

Ondergrond 

De ondergrond geeft Brink en Orden unieke kwaliteiten. Het sterkst komen deze tot uiting in het 

stelsel van sprengen en beken en de gunstige ecologische condities. Het westelijk deel van de 

wijk is gelegen op de stuwwal en het oostelijk deel op de flank van de stuwwal waarbij de 

Jachtlaan globaal de grens vormt. Kenmerkend aan de ondergrond is de complexe gelaagdheid 

met kleischotten. Deze opbouw stuurt het grondwater allerlei kanten op en bepaald daarmee ook 

de natte en droge delen in de wijk. Door de rijke bewonersgeschiedenis zijn er ook veel 

archeologische waarden. Met name de overgangen tussen nat/droog en beekdalen/enken zijn in 

de bewoningsgeschiedenis goed waar te nemen.  

 

Duurzaamheid 

Voorzover bekend zijn er in de wijk geen grootschalige maatregelen gericht op duurzaamheid 

getroffen. Een deel van het corporatiebezit in het Schilderskwartier wordt op een vernieuwende 

wijze gerenoveerd en verduurzaamd tot een niveau van energieneutraal. Orden en Driehuizen en 

een deel van het Sprengenbos kennen relatief veel oudere portiekflats met een laag energielabel. 

Ook grote delen van de overige woningvoorraad scoort niet hoog op dit onderdeel. Incidenteel 

komen zonnepanelen voor. 

 

Er zijn verschillende milieu-aspecten die van invloed kunnen zijn op het leefklimaat in de wijk. 

Milieubelasting kan overlast geven en zelfs in het ernstigste geval de veiligheid en de gezondheid 

raken. De relevante milieu-aspecten komen aan de orde. 

 

Externe veiligheid 

Binnen de wijk zijn geen inrichtingen aanwezig die onder het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) vallen. Ook lopen er door de wijk geen leidingen, zoals bijvoorbeeld hogedruk 

aardgasleidingen, die uit een oogpunt van externe veiligheid aandacht vragen. 

Langs het spoor gelden in verband met externe veiligheidsrisico's als gevolg van het transport 

van gevaarlijke stoffen beperkingen voor het toestaan van nieuwe instellingen/functies welke de 

aanwezigheid van minder zelfredzame personen mogelijk maken. Het gaat om de zone 200 

meter vanaf het spoor. 

 

Straalverbindingen 

Er lopen twee straalverbindingen boven de wijk. Een ter hoogte van het Orderbos (77 meter 

boven NAP) en een bij de Waterloseweg (34 meter boven NAP).  

 

Geluid en luchtkwaliteit 

De spoorlijn en het wegennet bepalen voor een belangrijk deel de milieubelasting binnen de wijk 

voor de aspecten geluid en lucht. De gebieden direct langs de spoorlijn en de 'ringweg’ kennen 

een verhoogd geluidsniveau. Een strook ten noorden van de spoorlijn maakt deel uit van de 

geluidzone van het bedrijventerrein Brouwersmolen. De luchtkwaliteit binnen de wijk is over het 

algemeen goed en op enkele plekken aan de W. Druckerstraat voldoende. 

 

Milieuzones 

Verspreid over de wijk komen functies voor die in enige mate milieubelastend zijn. Het gaat 

vooral om bedrijvigheid. Maar ook maatschappelijke functies kunnen milieubelasting geven. Aan 

de hand hiervan en het gestelde onder ‘ geluid en luchtkwaliteit’  kan de wijk, aflopend van de 

meeste naar de minste milieubelasting,  als volgt ingedeeld worden. 

• De historisch gegroeide mix van milieubelastende en milieugevoelige activiteiten langs het 

oostelijke deel van de Asselsestraat en op en rond Winkelcentrum Orden, waarbij sprake is 

van zogenaamde functiemenging.  

• Langs het spoor ter hoogte van de Koningslijn is een klein bedrijventerrein gevestigd. Dit 

gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van bedrijven die onder een zwaardere 

milieucategorie vallen. 
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• De gebieden direct langs de spoorlijn en de drukkere verkeerswegen kennen enige 

milieubelasting tengevolge van het verkeer en overige aan deze wegen gevestigde 

bedrijvigheid en maatschappelijke instellingen.  

• Het sportpark Orderbos. De aanwezige sportaccommodaties brengen een beperkte mate van 

milieubelasting met zich me. 

• De buurten achter de eerstelijns bebouwing langs de hoofdinfrastructuur hebben overwegend 

een woonfunctie. Verspreid komen een aantal maatschappelijke functies voor. Historisch rust 

op enkele, met name achterpercelen, een bedrijfsbestemming. De milieubelasting is laag. 

• Het landelijk gebied met natuur en beperkt agrarisch gebruik. De milieubelasting is laag. 

 

 

Geldend recht  

De geldende regelingen op het gebied van milieu beperken zich tot verbodsbepalingen. Binnen de 

bestemming Bedrijfsdoeleinden zijn uitsluitend bedrijfstypes uit de laagste milieucategorieën 

toegestaan. Afhankelijk van de afstand tot woningen betreft het categorie 1, 2 of 3. Een 

bedrijvenlijst maakt deel uit van de regels. Een afwijkingsbevoegdheid is opgenomen voor 

bedrijvigheid uit een hogere categorie welke naar aard en invloed vergelijkbaar is met 

bedrijfstypes die zondermeer zijn toegestaan. Daar waar een bestaand bedrijf tot een hogere 

milieucategorie behoort dan ruimtelijk passend wordt geacht is ter bescherming van bestaande 

rechten een maatbestemming opgenomen. Grote lawaaimakers zijn uitgesloten. 

 

De bestemmingsplannen Brinkhorst en Orden en Stadsdeel Noordwest kennen een aantal 

gemengde bestemmingen, overwegend gelegen aan de Asselsestraat, waarbinnen zowel 

milieugevoelige als milieubelastende functies zijn toegestaan. Opvallend is dat de bestemming 

Maatschappelijke doeleinden, die verspreid over het plangebied regelmatig voorkomt, een zeer 

breed gebruik toelaat zonder begrenzing op grond van milieubelasting. Binnen de bestemming 

Horeca zijn sterk milieubelastende activiteiten als discotheken uitgesloten. 

 

Geldend recht maakt beroepsuitoefening en niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan 

huis (uitsluitend milieucategorie 1, afwijkingsbevoegdheid) mogelijk. 

 

De geluidzonegrens van industrieterrein Brouwersmolen is opgenomen op de plankaart. Echter 

niet in de regels. Met de eerste herziening is een regeling opgenomen voorzover het de 

uitbreiding van de zone betreft. 

 

Geldend recht kent een dubbelbestemming voor straalpaden. Ter bescherming van de 

straalverbinding is het niet toegestaan bouwwerken op te richten hoger dan een aangegeven 

maat boven NAP (34 en 77 meter). 

 

 

Beleidskader 

 

Ondergrond 

Het boek Apeldoorn Door-Grond (april 2014) bevat een toegankelijke beschrijving van het 

natuurlijk bodem- en watersysteem van Apeldoorn en geeft handreikingen voor een duurzame 

omgang met dit natuurlijke systeem. Het boek is benut om de ondergrond onder Brink en Orden in 

kaart te brengen en kansen voor ontwikkeling en duurzaam beheer te formuleren vanuit het 

perspectief van de ondergrond. Hiermee levert Apeldoorn Door-Grond een waardevolle bijdrage 

aan het realiseren van ambities zoals benoemd in de Structuurvisie Buitenstad en Toekomst 

Agenda Noordwest 2013-2016.  

 

In het Waterplan Apeldoorn is tevens veel aandacht voor (het ontwikkelen van) gebiedsgerichte 

grondwaterbeheer. Hierbij zijn activiteiten met grondwater en ingrepen op het grondwaterbeheer 

gekoppeld aan milieudoelstellingen (herstel) natuur en de ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen. Het gebiedsgerichte grondwaterbeheer leidt tot een integrale aanpak waarbij 

grondwateroverlast en verdroging, stimulering van bodemenergie (WKO systemen) en beheer en 

sanering van grondwaterverontreinigingen en voeding van beken en sprengen allen samen gaan. 
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Duurzaamheidsbeleid 

De uitgangspunten van duurzame ontwikkeling binnen de Gemeente Apeldoorn zijn vastgelegd in 

de nota's 'Apeldoorn ontwikkelt Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel' (DAF-nota) en 'Apeldoorn 

Duurzaam, zo doen we dat hier', in de Woonvisie 2010, in het MOP 2005-2009 en in diverse 

collegebesluiten, waaronder die over het BANS-klimaatprogramma. De ambities ten aanzien van 

duurzaamheid in Apeldoorn zijn hoog. Een belangrijk uitgangspunt bij deze duurzame 

ontwikkeling vormt het besluit van de gemeenteraad om als stad energieneutraal te zijn in 2020. 

Bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid wordt onder andere gestreefd naar een optimale 

energie-infrastructuur, waarbij duurzame bronnen als wind- en zonne-energie en bodemwarmte 

zoveel mogelijk worden benut. Daarnaast worden nieuwe energiebesparende technieken ingezet. 

Het herstellen van de natuurlijke waterhuishouding van stad en landschap, ondermeer door het 

vasthouden van (regen)water in het stedelijk gebied, is eveneens van belang. 

 

Uitvoeringsnota Geluid 2005-2009 

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om ongewenste milieusituaties te saneren en voor de 

toekomst het milieubelang duidelijker te betrekken bij de planontwikkeling voor wonen, werken 

en verkeer. Voor het aspect geluid zijn ambities en handvatten weergegeven in de 

uitvoeringsnota.  

Toekomstige geluidshinder dient te worden voorkomen. Daarom heeft de gemeente de 

Handreiking Geluid in bestemmingsplannen en projecten opgesteld. De handreiking geeft 

aanwijzingen voor het maken van keuzes met betrekking tot geluid in ruimtelijke plannen of 

projecten. Ook geeft de handreiking mogelijke maatregelen en oplossingen om overschrijding van 

de geluidsnormen te voorkomen. 

 

Nota milieuveiligheid Apeldoorn 

In november 2011 is de Nota milieuveiligheid vastgesteld. Uitgangspunt van deze beleidsvisie is 

dat nieuwe risicobronnen alleen nog zijn toegestaan op de grote industrieterreinen, met 

uitzondering van propaantanks in het buitengebied. Nieuwe risicobedrijven die onder het Bevi 

vallen kunnen door middel van een afwijkingsbevoegdheid mogelijk worden gemaakt op de grote 

industrieterreinen.  

 

 

Burgerverslag 

In zijn algemeenheid is naar voren gekomen dat overlast en hinder zoveel mogelijk voorkomen 

moet worden. Het toelaten van nieuwe functies is prima als daardoor maar geen hinder ontstaat. 

Concrete knelpunten over milieuaspecten zijn niet naar voren gebracht.  

 

 

Ontwikkelingen 

Er zijn geen concrete ontwikkelingen bekend. 

 

 

Visie 

 

Ondergrond 

Hoofdthema is het behoud en de versterking van het groen in de wijk. Versterking van de 

groenkwaliteiten kan verder plaatsvinden door het groenbeheer af te stemmen op de natuurlijke 

kwaliteiten van het bodem- en watersysteem.  

 

De ligging van de wijk, deels op de stuwwal en deels op de helling van de stuwwal, kan worden 

benut om de natuurlijke en landschappelijke waarden te versterken door de diversiteit in 

grondsoorten en waterstanden te benutten bij natuurontwikkeling. Dit biedt tevens kansen om 

de relaties tussen de stad (Brink en Orden) en landschap (Veluwe) te versterken. Door het 

creëren van groene ruimte, open bodems en waterdoorlatende verhardingen draagt het groen en 

de openbare ruimte ook bij aan de klimaatbestendigheid van Brink en Orden.  

Herinrichting/onderhoud van de openbare ruimte biedt kansen voor versterking van de eigenheid 

mede door landschappelijke, aardkundige en archeologische waarden zichtbaar op te nemen in 

de ruimtelijke inrichting. Zo is het reliëf van de Veluwerand en de enken en de lager liggende 
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beekdalen op talrijke plaatsen beeldbepalend voor de wijk. Tevens kan het ondergronds situeren 

van glas-, papier- en afvalcontainers bijdragen aan een rustig straatbeeld.  

 

Door de complexe gelaagdheid van de ondergrond en kleischotten verdient het 

grondwaterbeheer aandacht mede in relatie tot het herstel van sprengen en beken en 

kwelstromen. Afstemming is hierbij gewenst met bodemvervuilingen, drinkwaterwinning en 

warmte koude opslag. Gebiedsgericht grondwaterbeheer maakt het mogelijk om integraal de 

wateropgave te benaderen in het gebied en daarmee de chemische grondwaterkwaliteit, 

wateroverlast- en onderlast, voeding van beken en sprengen en bodemenergie samenhangend op 

te lossen. Het saneren van eventuele grondwatervervuilingen kan worden gecombineerd met 

vormen van bodemenergie en een verdere optimalisatie van het waterbeheer ten behoeve van 

het klimaatbestendig zijn naar de toekomst toe. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid in het algemeen en het benutten van ‘groenere’  energievormen in het bijzonder 

zal ook in de toekomst op de agenda blijven staan. Inzet is en blijft om als stad energieneutraal 

te zijn in 2020. Belangrijke bijdrage daaraan kan geleverd worden door het energetisch 

aanpassen van met name de wat oudere woningvoorraad in de wijk. Mogelijk leidt een 

energieakkoord op landelijk niveau tot het stimuleren van vormen van duurzame 

energieopwekking als warmteopslag en zonnepanelen, waarmee breder toepassing hieraan 

gegeven kan worden. 

 

Milieu 

Milieukwaliteit bepaalt in hoge mate het leefklimaat van de wijk. Inzet is het nu aanwezige 

goede leefklimaat te behouden. Toevoegen van zwaardere milieubelastende activiteiten, zoals 

Bevi-bedrijven en grote lawaaimakers, past daar niet binnen. Ruimte kan geboden worden voor 

het versterken van de levendigheid van de wijk, mits dat niet leidt tot een onevenredige 

aantasting van het leefklimaat. De ruimte die geboden kan worden zal afhangen van de 

gebiedskenmerken. In die gebieden in de wijk waar al enige mate van milieubelasting aanwezig 

is kan, vanwege het relatief beperkte effect, meer ruimte gegeven worden.  

Voor het toevoegen van nieuwe milieugevoelige functies wordt eenzelfde redenering toegepast. 

Voorkeur gaat ernaar uit dat deze niet in de meest milieubelastende gebieden worden gesitueerd, 

tenzij daar zwaarwegende ruimtelijke gronden daar aanleiding toe geven. 

 

 

Uitgangspunten bestemmingsplan  

 

Ondergrond 

Uitgangspunt is om in het bestemmingsplan waar mogelijk ruimte te bieden voor de ontwikkeling 

van groen. Onderzocht wordt nog in hoeverre er een regeling nodig is in het kader van het 

gebiedsgericht grondwaterbeheer, bijvoorbeeld in de vorm van een aanlegvergunning voor 

verhardingen.  

Bij het opstellen van het beeldkwaliteitplannen wordt nagegaan of er handreikingen kunnen 

worden gedaan gericht op het afstemmen van gebiedsgerichte beplantingsmogelijkheden  op de 

natuurlijke ondergrondcondities en het grondwaterbeheer,  

 

Duurzaamheid 

Uitgangspunt is in het bestemmingsplan vormen van duurzame energieopwekking als 

zonnepanelen en ondergrondse koude/warmteopslag voorzover nodig mogelijk te maken. De 

energetische kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad vergt geen specifieke 

regels. 

 

Milieu 

Uitgangspunt is bestaande milieubelastende functies als bedrijven en horeca een passende 

bestemming te geven op basis waarvan de huidige activiteiten voortgezet kunnen worden. De 

mate waarin ruimte wordt gegeven voor nieuwe milieubelastende functies hangt nauw samen 

met de gebiedskenmerken. Bij de invulling hiervan wordt de milieuzoneringssystematiek uit de 

VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’  toegepast. De brochure verdeelt milieubelastende 

activiteiten in milieucategorieen. Hoe hoger de categorie, hoe groter de afstand die tot 
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milieugevoelige bestemmingen als wonen aangehouden moet worden. Een verfijning daarvan is 

mogelijk aan de hand van gebiedskenmerken. Als er al een zekere mate van milieubelasting in 

een gebied bestaat rechtvaardigt dat een lagere afstand die aangehouden zou moeten worden.  

Op basis hiervan is het uitgangspunt om per in paragraaf 7.2 Economie onderscheiden zones de 

volgende milieucategorieën aan te houden. Bij het opstellen van het bestemmingsplan zal 

mogelijk een verdere verfijning worden toegepast. 

 

Zone Ligging Milieucategorie 

Veel menging 

functies 

oostelijk deel Asselsestraat en 

winkelcentrum Orden 

Tot en met 2 (horeca 1) 

Menging 

functies 

Bedrijvencluster Koningslijn Tot en met 3 

 

Enige menging 

functies 

eerstelijns bebouwing van 

(half)vrijstaande woningen langs 

overige deel Asselsestraat, Laan van 

Spitsbergen, PWA-laan, Jachtlaan, 

Kennedylaan/Sprengenweg, W. 

Druckerstraat 

Tot en met 1 

Beperkte 

menging 

functies 

woongebieden, Sportpark Orderbos Woongebieden tot en met 1 

Sportpark tot en met 2 

 

Zeer beperkte 

menging 

functies 

landelijk gebied geen 

 

Als een bestaande milieubelastende functie de maximaal toegestane categorie overschrijdt wordt 

een maatbestemming toegekend, zodat de bedrijfsvoering niet wordt belemmerd. Voor 

maatschappelijke doeleinden wordt altijd in ieder geval milieucategorie 2 toegestaan. De directe 

binding van bijvoorbeeld scholen en buurthuizen met de woonbuurten rechtvaardigt een hogere 

categorie.  

Een afwijkingsbevoegheid wordt opgenomen om functies toe te staan die voorkomen in een 

hogere milieucategorie maar gelet op de aard en invloed op de omgeving in het concrete geval 

gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan. 

 

Uitgangspunt is om in het bestemmingsplan de vestiging van inrichtingen die een zware 

milieubelasting geven uit te sluiten. Er bestaat geen noodzaak meer voor een 

bestemmingsregeling ter bescherming van straalpaden. 

 

De geluidzonegrens van industrieterrein Brouwersmolen wordt opgenomen. Bepaald wordt dat 

binnen de zone geen nieuwe geluidgevoelige functies gerealiseerd mogen worden. Uitgangspunt 

is eveneens om binnen de zone 200 meter vanaf het spoor nieuwe instellingen/functies welke de 

aanwezigheid van minder zelfredzame personen mogelijk maken niet dan wel uitsluitend onder 

voorwaarden mogelijk te maken. 
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BIJLAGE 1 
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Functies 

• Maakt vestiging van een ‘oriëntaalse markt’ in het leegstaande pand perceel Prinses 

Beatrixlaan 301 mogelijk 

• Laat detailhandel, zoals een kringloopwinkel, toe in het bedrijvencluster aan de  Koningslijn 

• Pak de leegstand aan van de bedrijfs en kantorenpanden aan de PWA laan en de Beatrixlaan. 

Voorkom verloedering. Een kans is een verruiming van de bestemming. Bijvoorbeeld 

detailhandel, jongerenhuisvesting of wonen. 

• Maak (tijdelijk) gebruik van braakliggende bouwlocaties, zoals de Sparta-locaties, voor 

bijvoorbeeld groen/speelvoorzieningen, volkstuintjes of een boomgaard mogelijk. 

• Kans: leegstand plint oplossen door eer parkeerplaatsen ter plaatse en in samenhang komen 

tot woningbouw Karwei-locatie (zelfde ontwikkelaar) (worden ook andere mogelijke 

oplossingen gezien) 

• De leegstand van twee kerkgebouwen is een bedreiging. Herbestemmen. 

• Bedreiging is de leegstand van Westpoint. Kans is meer parkeerplaatsen en opschuiven 

speelterrein om verhuurbaarheid te stimuleren. 

• Kans is het uitruilen/herbestemmen van kwalitatief mindere bedrijvenlocaties. 

• Bestaande leegstand proberen op te lossen door bieden meer ruimte is prima maar ook 

aandacht voor voorkomen leegstand; economische stimulans geven door ruimere 

bestemmingen (bijv. binnen kantoren- en bedrijfsbestemming ook horeca, detailhandel als 

kringloopwinkel en 'turkse' supermarkt). 

• Stimuleren woningbouw op Sparta-locatie. 

• Maak multifunctioneler gebruik van het Sportpark Orderbos mogelijk. 

• Een levendige Asselsestraat met detailhandel is positief voor de wijk. 

• De buurtfunctie van het duivensportcentrum Driehuis/Beatrixlaan en de speeltuinvereniging 

Kindervreugd zijn belangrijk voor de wijk. 

• Werken aan huis draagt bij aan de dynamiek van de wijk en wordt als positief beschouwd. 

• Inspelen en ruimte geven aan specifieke leefstijlen die voorkomen in de wijk; oa 'turkse' 

supermarkt, picknickplaatsen binnen openbaar groen. 

• Ruimte bieden aan functies/diversiteit; niet in de zin van alles moet overal kunnen maar op 

basis van een visie (economische) mogelijkheden bieden waar mogelijk. Ook 

doorgroeimogelijkheden bieden binnen de wijk op een aantal locaties; bijvoorbeeld ruimer 

bestemmen van bedrijfsclusters of een bedrijfsverzamelgebouw voor wijkbewoners. 

• Visie gevraagd op effecten van de vergrijzing van de wijk. 

 

Bebouwing 

• Nieuwbouw van de Witte Wolken, de woningbouw aan de Waterloseweg en de witte huisjes 

is goed geslaagd. 

• Zonnepanelen en dakkapellen bij woningen zien er niet altijd goed uit.  

• Bij appartementengebouw Seizoenen ontbreken buitenruimten. Dit tast de 

verhuur/verkoopbaarheid aan. Leegstand dreigt. 

• Bijzondere, karakteristieke gebouwen zijn waardevol. Bijvoorbeeld de voormalige 

kweekschool aan de H Dunantlaan. 

• Voorkeur voor situering van aan- en uitbouwen zoveel mogelijk achter de woningen. 

• Versteende voortuinen en hekken passen niet goed in de stadsrandzone. 

• De monumentale waarde van Sprengendorp. 

• Waardevol zijn de Apeldoornse huisjes en het straatbeeld in Brinkhorst. 

• Het buurtje Driehuizen heeft zijn typisch eigen karakter. 

• Het mogelijk maken van een derde bouwlaag op de woningen aan de Laan van Orden wordt 

als kans gezien.  Bedreiging is dan de aantasting van het straatbeeld. Aandacht wordt 

gevraagd voor een éénduidige, kwalitatief goede en economisch haalbare invulling. 

• Lelijke schuttingen aan de voorkant tegengaan. 

• De nieuwbouw Hart van Orden is positief. Wel enkele kritische noten. 

• Nieuwbouw Hof van Orden ziet er mooi uit. Ook een goede parkeeroplossing, half verdiept. 

• De achterzijde van de woningen in de Schildersbuurt vraagt een renovatie. 

• Mogelijk vindt op termijn nog vervangende nieuwbouw plaats (o.a. woningen in Orden bij het 

spoor). Ruimte hiervoor in het bestemmingsplan is wenselijk (diepte, hoogte). Meest 

realistisch is dat het vervanging van oudere, kleinere grondgebonden woningen door 

nieuwbouw betreft. Dus geen inruil van flatgebouwen voor grondgebonden woningen.  
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De omgeving 

• Een groene omgeving nodigt uit tot groene erfafscheidingen. 

• Een rustig straatbeeld met een duidelijk en kwalitatief goed profiel (oa bomenrij, grindbermen) 

en eenduidig gevelbeeld is van grote waarde. 

• Het Cruijfcourt aan de Laan van Spitsbergen, het Sprengenpark, de speelplaats Beatrixlaan, 

zijn belangrijke voorzieningen voor de wijk. 

• Verder versterken van de beken en sprengen. 

• Waterlooseweg-spoor mooie plek voor park en wandelgelegenheid. 

• Teveel toegangen voor het park aan de Asselsestraat geeft parkeerdruk. 

• Orderbos waardevol. 

• Cultuurhistorische waarden als de sprengen waardevol. Ook grindbermen worden 

gewaardeerd. 

• De verspreid liggende weilandjes dragen bij aan de kwaliteit van de wijk. 

• Buitenruimte up to date houden ter voorkoming van verloedering. 

• Positief is aanleg natuurspeelplek Zanderijweg in combinatie met de Orderbeek en de 

renovatie van het parkje bij het winkelcentrum in Orden. 

• Het groen in de wijk is belangrijk.  

• In delen van het plangebied (o.a. Orden) zou onderzocht moeten worden of de kwaliteit van 

de openbare ruimte verbeterd zou kunnen worden, bijvoorbeeld door de inrichting van het 

groen (meer bomen). Overweging is om de voortuinen van woningen hierbij te betrekken 

(bijv. delen openbare ruimte/groen bij voortuinen trekken). De Pr. Beatrixlaan zou met een 

kwalitatief beter profiel (lanenrij, fietspad) opgewaardeerd kunnen worden. 

• Kwalitatief goede inrichting van het openbaar groen gevraagd; hoeveelheid openbaar groen 

op zich voldoende; samenhangende groenstructuur ontwikkelen. Het groen in het gebied is 

wisselend.  

• In Brinkhorst is het groen minimaal. Om de buurt leefbaar te laten blijven zou daar iets aan 

moeten veranderen. 

• Er is veel saai openbaar groen, wat creatiever ingevuld zou kunnen worden.  

 

 

Rol van de gemeente  

• Er moet wel keuzevrijheid zijn; echter, bij een rijtje van een aantal woningen, moet het wel 

hetzelfde blijven.  

• Bij een eigen verbouwing heeft een bewoner zich geïrriteerd aan de regels van de gemeente, 

maar nu de buren aan het verbouwen zijn, is zij blij met de regels, omdat onderling overleg 

niet mogelijk blijkt.  

• Opbouwen moet mogelijk zijn. Een vakkundige instantie of welstandscommissie moet 

beoordelen of het een verantwoorde opbouw is.  

• De regelgeving van het rijk zegt al veel over wat in tuinen gebouwd mag worden. 

• Aan de achterkant van woningenkan meer vrijheid worden gegeven. De Apeldoornse huisjes 

moeten hetzelfde karakter houden. 

• De gemeente moet kritisch en duidelijk zijn in de regels tot welk maximum uitgebreid mag 

worden. Per wijkniveau moet gekeken worden of het anders kan zijn. 

• Het straatbeeld is belangrijk. Dit bepaalt ook de waarde van de woning. Door het bouwen 

van een flat naast een vrijstaande woning, zal de waarde van deze woning dalen.  

• Het valt op dat in de wijk veel sprake is van braakliggende gronden, waar woningbouw 

gepland was die niet doorgaat. Het zou goed zijn om te kijken hoe je flexibel kunt omgaan 

met die gronden in een tijdelijke situatie. Dit kan wellicht bijdragen aan een groenere en 

betere leefomgeving.  

• Er moet door de gemeente beter worden nagedacht voordat zie iets doen; ze hebben plannen 

gemaakt die niet doorgaan.  

• Liever meer dan minder groen. Niet alleen gemeentelijk groen, maar ook commitment van 

bewoners. Er moet wel een strenger kapbeleid komen.  

• Een schutting is prima, maar er moeten wel regels aan bijvoorbeeld de hoogte worden 

gesteld. Regels voor materiaalkeuze gaat te ver. Er moeten geen schuttingen in voortuinen 

geplaatst worden; dit is lelijk voor de buurt. 
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• Het is van belang dat er per buurt een uniform beeld is. Het is niet aan de gemeente om dat 

te bepalen. Een meerderheid van een buurt (70-75%) moet een voorstander zijn van een 

idee. Echter wel met de restrictie dat het groen wordt en niet betegeld. 

• In de structuurvisie staat aangegeven waar bedrijven mogen vestigen. Dit gaat over een 

strook langs het spoor, waar grotere bedrijven mogen vestigen. Werken in huis mag tot 

bepaalde hoogte. De gemeente moet zones aangeven tot waar vestiging mag.  

• Een afhaalchinees naast een woning zou niet moeten kunnen; dit geeft overlast en ongemak. 

• Biedt de gemeente ruimte voor bijvoorbeeld kangoeroe wonen in de toekomst? Dit zou 

moeten kunnen. Er moet wel bepaalde regulering zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

maximale bebouwing per perceel. Het moet ook voor de buren prettig blijven. 

• Overlast zou scherper gedefinieerd moeten worden. Een zekere vrijheid om aan huis te 

werken is mogelijk, wanneer een ander er geen last van heeft. Er moet ook handhavend 

worden opgetreden.  

• Het pand waar Ernst & Young gevestigd was staat al vijf jaar leeg. De aanvraag voor 

woningbouw is door de gemeente geweigerd. De eigenaar wil graag iets, maar loopt tegen 

muren op. Daar zouden vrijheden in gegeven moeten worden, zodat er minder leegstand zal 

zijn.  

• Tot op zekere hoogte moeten een aantal dingen gereguleerd worden. Niet om in te dammen, 

maar om in goede banen te leiden.  

• Leegstand is een vorm van overlast. In dat geval moet een wijziging in het bestemmingsplan 

eerder worden doorgevoerd, zodat de eigenaar gedwongen wordt om er iets mee te doen. Er 

moet een limiet worden gesteld aan het aantal jaren dat iets leegstaat. Daarna wordt het 

afgebroken.  

• Optisch moet een leegstand pand worden verbeterd, eventueel met toevoeging van geld van 

de gemeente. Er kan ook kunst van gemaakt worden.  

• De tijd brengt met zich mee, dat ontwikkelaars wachten tot een perceel geld waard wordt of 

dat de gemeente pas wil verkopen als de bestemming rond is. Daarmee verloederen huizen. 

De gemeente moet ook naar zichzelf grenzen stellen aan het verloederen. Dit heeft impact op 

de buurt.  

• De gemeente moet toezicht houden op verloedering en verplichten tot onderhoud. 

• Op het moment dat gronden van derden zijn, trekt de gemeente de handen er van af. Bij de 

vaststelling van dit bestemmingsplan kan worden gekeken of een pand dusdanig kan worden 

bestemd, dat er een andere functie aan kan worden toegekend en er meer mogelijkheden zijn. 

Er moet gezocht worden naar creatieve oplossingen, desnoods tijdelijk. 
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Om enig beeld te krijgen van wat in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan wordt 

opgenomen is een voorbeeld-uitwerking opgesteld voor Orden-midden. Achtereenvolgens wordt 

een beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit en een mogelijke uitwerking (op hoofdlijnen) in het 

nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan gegeven. Uiteraard zullen de uiteindelijke plannen 

pas een, mogelijk afwijkende, meer uitgewerkte definitieve regeling bevatten. 

 

 

 
 

 

BESCHRIJVING  RUIMTELIJKE  KWALITEIT 

 

Stedenbouwkundige karakteristiek 

Orden is als het ware over het bestaande landschap heen gebouwd, zonder dat er sprake is 

van een echte ‘integratie’ van de oorspronkelijke landschappelijke context en de nieuwbouw.  

Van de vooroorlogse bebouwingsstructuren zijn her en der in de wijk fragmenten zichtbaar. 

Deze zijn voornamelijk gelieerd aan landwegen en bestaan uit lintbebouwing. De behouden 

gebleven landschappelijke- en bebouwingsstructuren zijn in fragmenten nog steeds herkenbaar 

binnen de wijk. Voorbeelden hiervan zijn te vinden aan de Pieter de Hooglaan, de 

Ordermolenweg, de Germanenlaan en de Zanderijweg.  

  

Bebouwingskarakteristiek 

Het grootste deel van Orden is planmatig van opzet. Dit is duidelijk afleesbaar aan de zich 

herhalende bebouwingsopzet. De buurt is opgezet als een open strokenverkaveling, waarbij de 

middelhoge galerijflats in een bepaalde ruimtelijke compositie ten opzichte van elkaar is 

geplaatst. De buurt kent bijna geen hoogbouw. De middenhoge flats vormen samen met het 

groen en de lage platafgedekte bouw een stedebouwkundige compositie. Door de oudere linten 

die door de wijk heen lopen is de structuur minder streng en leesbaar dan in vele andere 

naoorlogse functionalistische wijken.   

 

Openbare ruimte 

Het groen is het structuurbepalend element in Orden. De ruime opzet in combinatie met het 

groen vormt het één van de kwaliteiten van Orden 

Er zijn op sommige plekken privétuinen bij de woningen, maar er is ook veel van oorsprong 

‘kijkgroen’. Dit groen vloeide tussen de laagbouw en middenhoogbouw door en bind alle 

bebouwing aan elkaar. De laatste jaren wordt deze groenstructuur steeds meer als 
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‘gebruiksgroen’ benut, er zijn speelplekken, moestuinen,borders met vaste plantje, en 

sportveldjes gekomen. 

 

Het kijkgroen heeft echter ook een belangrijke functies:  

- afstand tot de woningen aan de overkant 

- structuur en eenheid van het straatprofiel 

- identiteit, omdat bijna alle straten op een andere manier openbaar groen hebben, soms 

aan twee zijden, soms aan een kant, soms met, soms zonder bomen.  

 

 

 

BESTEMMINGSPLAN 

 

 

Bestemming Wonen 

 

Gebruiksregels 

Toegestane functie is wonen. In samenhang met het wonen mag een ondergeschikt deel van de 

kavel (onder voorwaarden) gebruikt worden voor bedrijfsmatige activiteiten als bijvoorbeeld een 

makelaarskantoor, ict-bedrijf, verzekeringsbureau, schoonheidsspecialist op afspraak of een 

reparatiebedrijf. 

 

Binnen de aanduiding ‘groen’ mag alleen met een aanlegvergunning verharding worden 

aangelegd. Zo’n vergunning wordt alleen verleend als de aanwezige groenstructuur voldoende 

in tact blijft. 

 

Bouwregels 

- woning binnen bouwvlak, maximale goothoogte en bouwhoogte staan op de plankaart 

- de afstand van een vrijstaande en halfvrijstaande woning tot de zijdelingse perceelsgrens 

bedraagt minimaal 2,5 meter  

 

- bijgebouwen en aanbouwen binnen bouwvlak en binnen aanduiding ‘erf’, minimaal 3 m 

achter de voorgevellijn van de woning, maximale goothoogte en nokhoogte in erfdeel 3 en 

5 meter, maximale oppervlakte is afhankelijk van de kavelgrootte (tot 500 m2 een 

oppervlak van 50 m2, tussen 500 en 750 m2 een oppervlak van 65 m2, meer dan 750 m2 

een oppervlak van 85 m2) 

- dakkapellen op aan het openbaar gebied gelegen dakvlakken worden, tenzij vergunningvrij, 

niet zondermeer toegestaan 

 

- maximale hoogte erfafscheidingen binnen aanduiding ‘erf’ bedraagt 2 meter en binnen 

aanduiding ‘tuin’ 1 meter 

 

- er mag nooit meer dan 60% van de kavel bebouwd worden 

 

Afwijkingsbevoegdheid 

- bouwen bijgebouwen en aanbouwen tot 1 meter van de voorgevellijn van de woning 

- bouwen van dakkapellen op aan het openbaar gebied gelegen dakvlakken 

- erfafscheidingen op hoekpercelen tot 2 meter hoog 

 

Wijzigingsbevoegdheid 

- bouwen derde bouwlaag op woningen die nu twee bouwlagen hebben 

- dependance (binnen maximale oppervlak aan bijgebouwen) 

 

Aan deze bevoegdheden worden criteria gekoppeld die borgen dat de ruimtelijke kwaliteit niet 

wordt aangetast. Het eigen, unieke ruimtelijke beeld moet behouden blijven. 
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Bestemming Verblijfsgebied 

 

Gebruiksregels 

Toegestane functie  zijn: wegen, fiets- en voetpaden, water, parkeer- groen- en 

speelvoorzieningen.  

 

Binnen de aanduiding ‘groen’ mag alleen met een aanlegvergunning verharding worden 

aangelegd. Zo’n vergunning wordt alleen verleend als de aanwezige groenstructuur voldoende 

in tact blijft. 

 

Bouwregels 

Gebouwd mag alleen worden voor de toegestane functies. Andere bouwwerken (geen 

gebouwen) mogen maximaal 2,5 meter hoog zijn. Speeltoestellen 4 meter (met een 

afwijkingsbevoegdheid tot 6 meter) 

 

 

Bestemming Bedrijf 

 

Gebruiksregels 

Toegestane functie is bedrijf. De milieucategorie van het bedrijf mag niet hoger zijn dan 1, tenzij 

het bestaande bedrijf een hogere categorie heeft. De soort bedrijven die in categorie 1 vallen 

staan op een lijst die bij het bestemmingsplan hoort. 

 

Afwijkingsbevoegdheid 

Vestiging van een bedrijf uit een hogere milieucategorie kan, mits het specifieke bedrijf naar 

milieubelasting vergelijkbaar is met bedrijven uit milieucategorie 1. 

 

Bouwregels 

Gebouwd mag alleen worden voor de toegestane functie bedrijf. Gebouwen mogen alleen 

binnen het bouwvlak. De maximale goot- en bouwhoogte staan op de plankaart.  

 

 

Bestemming Maatschappelijk 

 

Gebruiksregels 

Toegestane functie is maatschappelijk. De milieucategorie van de maatschappelijke functie mag 

niet hoger zijn dan 2, tenzij de bestaande maatschappelijke functie een hogere categorie heeft. 

De maatschappelijke functies die in categorie 1 en 2 vallen staan op een lijst die bij het 

bestemmingsplan hoort (o.a. artsenpraktijk, school, kinderopvang, kerk, buurthuis). 

 

Afwijkingsbevoegdheid 

Vestiging van een maatschappelijke functie uit een hogere milieucategorie kan, mits de 

specifieke functie naar milieubelasting vergelijkbaar is met die uit milieucategorie 1 of 2. 

 

Bouwregels 

Gebouwd mag alleen worden voor de toegestane maatschappelijke functie. Gebouwen mogen 

alleen binnen het bouwvlak. De maximale goot- en bouwhoogte staan op de plankaart.  

 

 

Bestemming Archeologie 

Ter bescherming van mogelijke archeologische waarde wordt bij de nieuwbouw van gebouwen 

van meer dan 50 m2 verplicht om een archeologisch onderzoek uit te voeren. Als er waarden 

aanwezig zijn kunnen er voorwaarden worden verbonden aan de nieuwbouw. Geen 

onderzoeksplicht is er als er al voldoende informatie bestaat dat er geen archeologische waarde 

aanwezig is ter plekke. 

 

 

 

 



juli 2014  76 

 

BEELDKWALITEITPLAN 

 

Orden is een combinatie van een duidelijke planmatige opzet, maar waar ook veel resten van 

oudere bebouwingsstructuren zijn opgenomen. De ruimtelijke opzet van Orden kun je 

vergelijken met een tot mozaiek aan elkaar gelijmd patroon van scherven. Het vormt een 

eenheid, maar overal zie je naden lopen waar de verschillende scherven aan elkaar zijn gelijmd. 

De veelheid aan scherven vertellen elk een deel van het verhaal van Orden: de 

wordingsgeschiedenis ligt (letterlijk) op straat. De wijk komt door al die fragmenten in eerste 

instantie wat verwarrend over.  

 

Het voordeel van die schervenopzet is dat je er gemakkelijk een deel kunt uithalen en vervangen 

door iets anders. Wat ervoor terug komt moet natuurlijk wel passen qua vorm, maar kan best 

een heel eigen kleur of vorm hebben. Het geeft de wijk een enorme flexibiliteit om zichzelf te 

blijven vernieuwen. Let er daarbij wel op dat de schaal van de ingreep groot genoeg is om een 

volledige ‘scherf’ te worden en dat de groenstructuur, dat het cement is dat al deze scherven 

vastlijmt, niet aangetast wordt. Het groen verbindt de straat met de woningen. Doordat er vaak 

‘kijkgroen’ zit tussen de woningen en de straat horen alle scherven toch bij elkaar en weet 

iedereen gelijk dat dit Orden is. 

Als de ingreep kleiner is dan een hele scherf is het beter in vorm kleur en hoogte aan te sluiten 

bij de omringende bebouwing. 

 

 

Handreikingen  

‘Als je de eigenheid van Orden wilt bewaren, moet je zuinig zijn op de groene overgangen 

tussen de bebouwing en de straat’ 

 

Stedebouw: 

• Let bij nieuwbouw of verbouw op de sfeer van de plek. De oude bebouwingsstructuren van 

de lintenverkaveling bieden andere mogelijkheden voor bouwen dan de nieuwe structuren 

bij de planmatige stedebouw. 

• Sluit aan op de specifieke eigenschappen van elk onderdeel van de wijk door elementen uit 

de bestaande opzet over te nemen bij vernieuwingen zoals verkavelingstype, rooilijnen, 

volumewerking of architectonische elementen. 

• Het groen in Orden is niet alleen belangrijk als ruimte om te spelen en te wandelen, maar 

ook voor de beleving en de herkenbaarheid van de wijk.  

 

Openbare ruimte: 

• Wees zuinig op de heldere en gedifferentieerde groenstructuur.  

• Behoudt het beeld van het groen als stromende ruimte, dat ordent en is het casco van de 

bebouwing. Dit groen is soms privé, soms collectief en soms openbaar, maar het groen aan 

de voorzijde van de woningen is van belang voor de hele wijk. Een stevige groenstructuur 

heeft minder strenge regels voor de architectuur nodig. 

• In iedere straat is het groen weer anders. Behoud en versterk de verschillende 

groenstructuren. 

• Heb aandacht voor de collectieve achtertuinen. 

• Zorg voor voldoende verschil in aanbod: kijkgroen, struingroen, parkjes, bloemenborders, 

gras, sportveldjes, speelplekken, moestuinen, groene parkeeroplossingen. 

• Behoud de eenvoudige en traditionele profielindeling en materiaalkeuzes van de straten. 

Eenvoudige maar heldere profielen van stoep, straat, stoep eventueel aangevuld met een 

groenstrook vormen hierbij het referentiebeeld 

• Pas materialen in de openbare ruimte toe die passen bij het tijdsbeeld waarin de wijk is 

gerealiseerd. Asfalt, betonbanden, 30x30 tegels eventueel aangevuld met 

betonstraatstenen in een grijs/zwart palet.  

 

Architectuur: 

• Respecteer het seriematige karakter van de planmatige woningbouw, dus verandereingen 

en toevoegingen aan de woning zijn ondergeschikt aan het totaalbeeld van een blok 

rijenwoningen. Voorkom dat een blok rijwoningen een kakofonie van kleuren en materialen 
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wordt door te veel ‘individualisering’. 

• In geval van een extra laag op een woning (‘optopping’) op plat afgedekte woningen moet 

het architectonische beeld van deze voor Orden karakteristieke woningen overeind blijven.  

o De extra verdieping wordt plat afgedekt  

o De extra verdieping is ondergeschikt aan de hoofdstructuur van het bouwblok 

o De extra verdieping ligt terug t.o.v. de voorgevelrooilijn. .  

o De extra verdieping gaat niet ten koste van de eenheid met de andere woningen in de rij. 

 

Duurzaamheid: 

• Aanpassingen t.b.v. de duurzaamheid gaan niet ten koste van de eenheid met de andere 

woningen in de rij. 

• Zonnepanelen 

o Zorg ervoor dat de zonnepanelen het bestaande beeld zo min mogelijk beïnvloeden; 

Plaats ze bij voorkeur op aan- en bijgebouwen;  

o Zorg voor plaatsing van panelen op de niet naar de weg gekeerde zijde van het dakvlak. 

En plaats de panelen zodanig in het dakvlak dat ze niet in het verlengde van een zichtlijn 

liggen.  

 

   

CRITERIA 

De criteria waaraan bouwplannen bij een omgevingsvergunningaanvraag aan getoetst worden is 

afhankelijk van de locatie. Elke locatie in Apeldoorn kent een thema en een welstandsniveau. 

De thema’s, welstandsniveaus en criteria voor Orden-midden staan hieronder. 
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BIJLAGE 3 
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Inspraakverslag Nota van Uitgangspunten Brink & Orden 
 

1 Inleiding 

Het concept van de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 

Brink & Orden heeft met ingang van 31 oktober 2013 gedurende vier weken voor een 

ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. De 

inspraakreacties worden in paragraaf 2 beoordeeld.  

 

2  Inspraak 

Er zijn zeven reacties ontvangen. Deze reacties zijn hieronder samengevat en van 

antwoord voorzien.  

2.1   

 

Inhoud van de inspraakreactie 

De wijkraad geeft aan veel lof te hebben over de samenwerking met de gemeente. 

Aandacht wordt nog gevraagd voor een aantal punten. Het betreft: 

a. Wordt er wel voldoende ingespeeld op de trend dat de ouder wordende mensen 

langer thuis blijven wonen en zelf hun zorg moeten regelen; er staat wel iets over 

begeleid wonen pag. 44, maar is dat voldoende?  En moet er niet meer ruimte 

mogelijk zijn voor nieuwe woonvormen? Een aandachtspunt, ook voor het 

gemeentelijke woonbeleid. 

b. Gaarne meer aandacht voor de aspecten Verkeer, Verkeersveiligheid en Parkeren. Met 

name over de effecten van buiten het plangebied, zoals het parkeren in de wijk door 

personeel van het kantorencomplex aan de Sprengenweg.  

c. In Brinkhorst is naar verhouding weinig groen, er wordt wel gesproken over extra 

bomen, pag. 52, ook op terrein van particulieren, maar zodra zich mogelijkheden 

aandienen voor meer m2 openbaar gebruiksgroen dienen we deze kansen te grijpen. 

Dit gaarne in de nota verwoorden.  

d. De wijk heeft enkele braakliggende stukken bouwgrond. Een idee is om hier 

'zelfbouw' mogelijk te maken, mensen bouwen, of laten bouwen, hun eigen ontwerp 

binnen globale kaders die de gemeente stelt. De schaal van de terreinen Sparta Luce 

en Waterloseweg lenen zich hier voor. (gewezen wordt op goede praktijkvoorbeelden 

uit Almere). 

e. Er wordt gesteld dat bij verloedering alleen opgetreden kan worden als de 

gezondheid/veiligheid in het gedrang komt. Daar zijn wij het niet mee eens. Het 

wijzigen van een bestemmingsplan kan helpen, maar zal verloedering op korte termijn 

niet tegengaan. Wij zijn voor meer regels en handhaving aangaande verloedering 

(zowel voor particuliere als voor gemeentelijke gronden en panden). Maar tegelijk ook 

voor een flexibele houding t.o.v. de oplossing. Soms is een simpele, creatieve of 

tijdelijke aanpassing dé oplossing en moet deze worden afgedwongen. 
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f. Ruimte voor tijdelijke functies als volkstuinen e.d. Heel goed!  

g. Wij vergeleken het plaatje van de diversiteit van de bedrijvigheid met die van de 

functiemenging zoals die in de uitgewerkte bestemmingsplannen gaat worden 

vastgelegd. Wij krijgen het gevoel dat de bedrijvigheid strenger aan banden wordt 

gelegd terwijl met juist zo blij is met de diversiteit van bedrijvigheid in de wijk.  

Gevraagd wordt om enige verduidelijking. 

h. Hoe worden de ontbrekende stukken sprengen meegenomen zoals tussen Sparta Luce 

en de Grift en de doortrekking van de Orderbeek naar de Grift. We zien graag dat de 

herleving van de ontbrekende sprengen geen eeuwigheid gaat duren. 

i. Wij zijn overigens een groot voorstander van ‘vrolijk groen’ en ‘natuurlijk spelen’ als 

het over de invulling van braakliggend terrein gaat. We zitten niet echt te wachten op 

meer wipkippen o.i.d. . 

j. Aandacht wordt gevraagd voor reclame-uitingen, met name aan de Asselsestraat. 

Ook dat vraagt beeldkwaliteit.  

k. Blz. 33 is de renovatie van het schilderskwartier nog wel aan de orde?  

l. Er wordt gesproken over het 'Hart voor Orden'. Er is echter nog geen definitieve 

naam gekozen voor het nieuwe winkelcentrum, wij zouden het waarderen wanneer in 

een voetnoot wordt aangegeven dat dit een werktitel betreft.  

 

Beantwoording 

a. In de Nota van Uitgangspunten wordt het belang onderkend om in te spelen op de 

trend dat de ouder wordende mensen langer thuis blijven wonen en zelf hun zorg 

moeten regelen. Aanpassingen in de bestaande woningvoorraad worden belangrijker. 

Inzet is om samen met de wooncorporaties daar richting aan te geven. De recente 

Woonagenda geeft aan op welke wijze daar verder invulling aan wordt gegeven en 

welke rol de gemeente daarbij pakt. Uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan 

is om waar mogelijk ruimte te bieden voor het aanpassen van de bestaande 

woningvoorraad. Dit door het verruimen van het woonoppervlak op de begane grond 

mogelijk te maken en een regeling op te nemen voor dependances (mantelzorg).  

b. In de Nota van Uitgangspunten ligt wat betreft de verkeersinfrastructuur de nadruk 

op duurzaam beheer en onderhoud van de bestaande situatie. Op dit moment spelen 

er geen grootschalige ontwikkelingen. Ook zijn er voorzover bekend geen grote 

knelpunten of klachten wat betreft de omgeving van de kantoren van de 

Belastingdienst. Als de wijkraad daar aanleiding toe ziet nodigen wij haar uit het 

gesprek aan te gaan met de Belastingdienst. Uiteraard zijn wij bereid om waar 

gewenst daarin mee te denken.  

c. Behoud en versterking van het groen is één van de hoofdthema’s in de Nota van 

Uitgangspunten. Juist het groen geeft samenhang en kwaliteit aan de wijk als geheel 

en draagt bij aan een waardevol straatbeeld. Het groen bepaalt ook voor het grootste 

deel van de wijk het straatbeeld. Een uitzondering hierop vormt Brinkhorst. Deze 

buurt wordt gekenmerkt door vrijstaande kleinschalige woningen, de “Apeldoornse 

huisjes”, en een stratenpatroon van rechte wegen met krappe maten en een 

klassieke inrichting van stoep-straat-stoep. Een karakteristiek met zijn eigen 

kwaliteiten.  

De Nota van Uitgangspunten geeft specifiek aandacht aan het groen in Brinkhorst. 

Daarbij is het wel een gegeven dat de fysieke ruimte voor nieuw openbaar groen 

grotendeels ontbreekt. Toevoegen van incidenteel snippergroen wordt ook niet als de 

oplossing beschouwd om het groene beeld te versterken. Inzet is om in het 

beeldkwaliteitplan handreikingen te doen hoe op een creatieve manier het straatbeeld 

te ‘vergroenen’. Deze handreikingen richten zich ook op de voortuinen, zodat 

bewoners zelf ideeën kunnen opdoen hoe hun eigen straat te verfraaien. Het 

bestemmingsplan zal ruimte bieden dit groen te realiseren. 

d. In 2012 is het gemeentelijke woningbouwprogramma vastgesteld. Dit programma 

geeft aantallen te bouwen woningen aan verdeeld over aangewezen locaties. Binnen 

dat kader is er enige ruimte voor initiatieven tot zelfbouw. Zo is er bijvoorbeeld een 
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initiatief voor de locatie Waterloseweg – PWA-laan.  

e. Uit het gesprek met de wijk is leegstand en braakliggende terreinen als een 

(potentiële) bedreiging voor de leefbaarheid van (delen van) de wijk naar voren 

gekomen. Dit vormt dan ook één van de hoofdthema’s in de Nota van 

Uitgangspunten. Inzet is om daar waar leegstand een concreet 

leefbaarheidsprobleem vormt in overleg te gaan met de eigenaar en deze uit te 

nodigen tot een maatoplossing te komen. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is 

om waar mogelijk ruimte te bieden voor multifunctioneel en tijdelijk gebruik.  

De wijkraad vraagt om afdwingbare regels tot het tegengaan van verloedering en het 

verplichten tot bijvoorbeeld tijdelijke oplossingen. De gemeente heeft echter niet de 

wettelijke bevoegdheid voor dergelijke regels. Optreden kan alleen als de veiligheid of 

de volksgezondheid in het geding is. 

f. Uitgangspunt is inderdaad om in het bestemmingsplan ruimte te bieden voor tijdelijke 

invullingen van braakliggende terreinen in de vorm van bijvoorbeeld stadstuinen of 

speelplekken. Het is uiteraard aan de grondeigenaar zelf hoe daarmee om te gaan.  

g. Het gevoel heeft aanleiding gevormd om dit in een overleg met de wijkraad verder 

toe te lichten. Variatie aan functies draagt juist bij aan de leefbaarheid. Belangrijk 

uitgangspunt is dan ook om in het bestemmingsplan meer ruimte te bieden zodat de 

diversiteit van de wijk verder kan toenemen. 

h. Grote delen van de beken en sprengen in de wijk zijn inmiddels hersteld. Dit jaar 

wordt gestart met de uitvoering van het herstel van delen van de Orderbeek en de 

beek in Orderveen/Rode beek. Voor de resterende delen van de Orderbeek en de 

Driehuizerspreng is de haalbaarheid van herstel in onderzoek. 

i. Algemeen uitgangspunt is om invulling van het groen in overleg te doen met de 

wijkraad en omwonenden.  

j. Het standpunt van de wijkraad wordt gedeeld. Er is beleid over de beeldkwaliteit van 

reclame vastgesteld. Dit beleid vormt toetsingsgrond voor de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit bij de advisering over aanvragen omgevingsvergunning. Inzet is om ook in 

het beeldkwaliteitplan Brink en Orden aandacht te geven aan reclame-uitingen. 

k. Het voornemen van De Goede Woning voor een energieneutrale renovatie wordt 

voorzover ons bekend niet uitgevoerd. 

l. De nota wordt hierop aangepast. 

 

2.2   

 

Inhoud van de inspraakreactie 

De eigenaren van de percelen aan de Schotweg 58, 60, 62, 64 en 66a wensen de 

groenstrook grenzend aan de Sporthal Prinses Beatrixlaan aan te kopen. 

 

Beantwoording 

De achtertuinen van de woonpercelen Schotweg 58 tot en met 66a grenzen aan het 

perceel van de Beatrixlaan 10. Op dit perceel, dat in eigendom is van de gemeente, staat 

een sporthal. Tussen de sporthal en de achtertuinen bevinden zich, op het perceel 

Beatrixlaan 10, parkeervoorzieningen en een groenstrook. In het geldende 

bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West heeft het perceel de bestemming ‘Sport- en 

recreatieve doeleinden’.  

Verzoek van insprekers is om de groenstrook (circa 450 m2) aan te kopen zodat deze 

toegevoegd kan worden aan hun achtertuinen. Naast verkoop van de betreffende grond 

vraagt dit ook een herziening van de geldende bestemming naar de bestemming ‘Wonen 

(erf)’.  

Er is globaal getoetst of meegewerkt kan worden aan dit verzoek. Conclusie hieruit is 

dat in principe meegewerkt kan worden. Zo is ondermeer geconstateerd dat er geen 



juli 2014  84 

ondergrondse infrastructuur aanwezig is welke belemmeringen zou kunnen geven. Uit de 

eerste toetsing zijn wel enkele randvoorwaarden voortgekomen.  

Eerste voorwaarde is dat al de eigenaren van Schotweg 58, 60, 62, 64 en 66a 

daadwerkelijk overgaan tot aankoop. Voorkomen moet worden dat de groenstrook 

‘opgeknipt’ wordt in stukjes achtertuin en groenstrook waarmee een onduidelijke 

kavelbegrenzing ontstaat.  

Tweede voorwaarde is dat er tussen het parkeerterrein van de sporthal en de 

achtertuinen een (groene) buffer in acht wordt genomen. Verkeersontsluitingen vanuit de 

achtertuinen via het perceel van de sporthal naar de openbare weg is onwenselijk.  

Volgende stap in het proces is dat in overleg wordt gegaan met de insprekers. Bij een 

positief resultaat zal een overeenkomst worden aangeboden, gericht op het omzetten 

van de bestemming en de aankoop van de gronden. Daarin zullen dan ook 

randvoorwaarden en kosten worden opgenomen. Na afsluiten van de overeenkomst kan 

vervolgens de omzetting van de bestemming meegenomen worden in het in 

voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan voor Brink en Orden 

 

2.3   

 

Inhoud van de inspraakreactie 

Ons Huis geeft aan bezwaar te hebben tegen het gestelde in de Nota van 

Uitgangspunten dat op de ‘Sparta-locatie’ aan de PWA-laan nog 32 woningen worden 

gerealiseerd. Dit aantal strookt niet met afspraken die in het verleden gemaakt zijn met 

de gemeente. Ondermeer is: 

• een aankoop- en exploitatie-overeenkomst gesloten door de gemeente dat uitgaat 

van 120 woningen (incl. de al gerealiseerde appartementen), 

• in het voorontwerp-bestemmingsplan PWA-zone uit 2007 en het in 2009 

vastgestelde beeldkwaliteitplan wordt, naast 60 appartementen, uitgegaan van 60 

grondgebonden woningen, 

• in 2007 vrijstelling van het bestemmingsplan gevraagd voor een totaalplan, dat 

ondermeer voorzag in 58 grondgebonden woningen, 60 appartementen en aanleg 

van een beek, beplanting, paden en bruggetjes, 

• in 2008 bouwvergunning aangevraagd voor 58 grondgebonden woningen, 

• in 2009 gestart met de bouw van de 60 appartementen, ondanks dat een beperkt 

aantal was verkocht. Door de geringe belangstelling voor de grondgebonden 

woningen is met de verkoop gestopt. De start van het appartementengebouw is in 

nauw overleg met de gemeente gebeurd. Ons Huis heeft een groot risico genomen, 

mede omdat bestuurlijk en ambtelijk is afgesproken dat bij de start bouw van de 

appartementen de gemeente alle medewerking zou verlenen aan de herontwikkeling 

van de 60 grondgebonden woningen. Door o.a. de val van het kabinet en de 

onzekere hypotheekmarkt is dit project doorgeschoven in tijd. 

• in 2012 op voorstel van de gemeente (i.v.m. beperking legeslasten) de 

bouwaanvraag voor de grondgebonden woningen ingetrokken, 

• in 2012 bezwaar gemaakt tegen het collegevoorstel Programmering Woningbouw 

2010-2029, waarin uitgegaan is van 32 woningen op de ‘Sparta-locatie’. In de 

namens Ons Huis verstrekte lijsten is voor de locatie steeds uitgegaan van 57 

woningen. 

Verzoek is het beschikbare woningbouwprogramma voor de ‘Sparta-locatie’ af te 

stemmen op de afspraken uit het verleden. Uitgangspunt hierbij zijn de aantallen uit de 

aankoop- en exploitatie-overeenkomst. 

 

Er is een nieuw plan gemaakt voor de invulling van de ‘Sparta-locatie’. Het betreft een 

flexibel plan met maximaal 60 woningen. Afhankelijk van de marktconsultatie worden 

het definitieve aantal en het woningtype bepaald. Verzocht wordt prioriteit te geven aan 
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de afronding van dit nieuwe plan zodat dit in het nieuwe bestemmingsplan kan worden 

opgenomen. Gelet op dit woningbouwplan is een tijdelijk gebruik van de nu 

braakliggende locatie geen optie.  

 

Beantwoording 

Inzet is om samen met de wijk tot een bestemmingsplan voor Brink en Orden te komen 

dat zo goed mogelijk bijdraagt aan het behoud en de verbetering van de leefomgeving. 

Vanuit de wijk is aangegeven dat leegstand en braakliggende terreinen kan leiden tot 

verloedering van die leefomgeving. De ‘Sparta-locatie’ is hierbij nadrukkelijk genoemd. 

Dit onderwerp vormt dan ook één van de vier hoofdthema’s bij de ruimtelijke visie voor 

de wijk, zoals beschreven in de Nota van Uitgangspunten.  

Onze inzet is om, daar waar leegstand of braakliggende terreinen concreet een 

leefbaarheidsprobleem vormen, in overleg te gaan met de eigenaar of tot een tijdelijke 

danwel permanente oplossing gekomen kan worden. Er bestaat, zeker ook voor de 

‘Sparta-locatie’, een positieve grondhouding om ruimte te bieden aan de eigenaar om tot 

een goede, haalbare invulling te komen en daarmee de leefbaarheid van de wijk te 

versterken. Deze ruimte kent wel zijn grenzen. Zo is de woningbehoefte niet zodanig dat 

onbeperkt woningen gebouwd kunnen worden. Eind 2012 zijn ingrijpende keuzes 

gemaakt over het woningbouwprogramma in de gemeente. Voor de ‘Sparta-locatie’ zijn 

32 woningen opgenomen.  

Een op 21 mei 2007 afgesloten overeenkomst gaat inderdaad uit van 120 woningen, 

waarvan 60 grondgebonden woningen in de vrije sector (de overige 60 zijn in de vorm 

van appartementen gerealiseerd). Dat plan voor 60 grondgebonden woningen is niet 

gerealiseerd door Ons Huis. Vervolgens is een alternatief plan door Ons Huis gemaakt 

dat voorziet in een herontwikkeling van de locatie. Die herontwikkeling gaat uit van 32 

woonkavels. Dat aantal is als huidige planvoorraad aangemerkt in het kader van de 

woningbouwprogrammering. 

Mede op basis van nader overleg met Ons Huis is onze inzet het programma van 

maximaal 60 grondgebonden woningen, waar in de overeenkomst van 21 mei 2007 

van uit is gegaan, te respecteren. Hiervoor zijn een aantal redenen. Allereerst het 

kwalitatieve argument. Uit marktconsultatie is gebleken dat een ander programma 

dan 32 vrije kavels beter aansluit bij de marktvraag. Wij zien een nadrukkelijk belang 

om zo min mogelijk concurrerend programma aan te bieden. Het heeft de voorkeur 

dat het woningbouwplan toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere 

plannen en het aanbod in de bestaande woningvoorraad. Uit een oogpunt van 

leefbaarheid is er een algemeen belang dat deze lege plek binnen de stad een 

nieuwe invulling krijgt, aansluitend op de omgeving. Daarnaast heeft Ons Huis op 

diverse plaatsen in Apeldoorn (Podium, Pilot Kanaalzone) haar kwantitatieve 

woningbouwprogramma op eigen grond neerwaarts bijgesteld.  

Zeker nu Ons Huis concrete stappen aan het zetten is om tot woningbouw te komen, 

gaan wij graag verder in overleg om dat gezamenlijke doel te bereiken. Als met deze 

gezamenlijke nieuwe start tijdig tot een ruimtelijk aanvaardbaar en uitvoerbaar plan 

wordt gekomen dan kan deze opgenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan Brink 

& Orden. 

Als een permanente oplossing niet op korte termijn te verwachten is zou een tijdelijke 

invulling van een braakliggend terrein, bijvoorbeeld in de vorm van een stadstuin of 

speelterrein, een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Inzet is dan 

ook om dergelijke vormen van tijdelijk gebruik waar mogelijk toe te laten in het 

bestemmingsplan. Het is uiteraard aan Ons Huis zelf of men daar daadwerkelijk 

uitvoering aan wil geven.  

 

2.4   

 

Inhoud van de inspraakreactie 

a. Gevraagd wordt in hoeverre het zware welstandsniveau voor de nog te bouwen 
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woningen op de ‘Sparta-locatie’ geborgd wordt. Deze woningen zouden in 

overeenstemming moeten zijn met het bijzondere karakter van het 

appartementencomplex, onder andere wat betreft gevelkarakteristiek, kleur en 

materiaalgebruik.  

b. Verzoek is in de Nota van Uitgangspunten een heldere visie te geven over de 

woningbouw op de ‘Sparta-locatie’. Dit om meerdere interpretaties uit te sluiten. De 

formuleringen in de nota geven nu een open einde, zonder duidelijkheid over de 

toekomst van de woningbouw. Gevraagd wordt naar de stand van zaken van de 

overige woningbouw op de ‘Sparta-locatie’ en de toekomstige bestemming voor de 

locatie. 

c. Gevraagd wordt of de in het oorspronkelijke plan voor de gehele ‘Sparta-locatie’ 

opgenomen wadi en kinderspeelplaats in stand wordt gehouden. De groenlocatie nabij 

de nieuwe spreng is door het braakliggende terrein verlengstuk van een 

hondenuitlaatplaats geworden. Wat dat betreft kan niet gesproken worden van een 

parkachtige omgeving. Gevraagd wordt of er bij de bebouwing van het braakliggende 

terrein rekening gehouden wordt met het aanleggen van een hondenuitlaatplaats. 

 

Beantwoording 

a. Uitgangspunt voor het beeldkwaliteitplan Brink & Orden is om handreikingen te 

bieden om te komen tot plannen die goed passen in de omgeving. Daarnaast worden 

in het plan welstandscriteria opgenomen. Deze criteria fungeren als ‘vangnet’ om de 

basiskwaliteit in de wijk te borgen. Bij de criteria vormt een goede inpassing in de 

omgeving een belangrijke rol. De criteria worden gekoppeld aan een 

welstandsniveau. De wijk wordt onderverdeeld in welstandsniveaus. Hoe lager het 

niveau, hoe soepeler de criteria. Uitgangspunt is om langs de PWA-laan een zwaar 

welstandsniveau op te nemen in het beeldkwaliteitplan. Dit plan wordt na het 

doorlopen van de voorbereidingsprocedure ter vaststelling voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Na vaststelling fungeren de criteria en bijbehorende welstandsniveaus 

als toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij de advisering over 

aanvragen voor een omgevings(bouw)vergunning. 

b. Uitgangspunt is en blijft om de ‘Sparta-locatie’ een kwalitatief goede invulling te 

geven in de vorm van woningbouw. Daarvoor zijn in het gemeentelijke 

woningbouwprogramma 32 woningen gereserveerd. Of en wanneer woningbouw 

gerealiseerd wordt is in eerste instantie aan de grondeigenaar. Deze heeft recent een 

aantal concrete stappen gezet om tot invulling van de locatie te komen. Onze inzet is 

om in overleg met de eigenaar tot een ruimtelijk goede invulling van de ‘Sparta-

locatie’ te komen. 

De bestemming voor het braakliggende deel van de ‘Sparta-locatie’ in het nieuwe 

bestemmingsplan Brink & Orden zal afhankelijk zijn van de vraag of het overleg tijdig 

resulteert in een ruimtelijk aanvaardbaar en uitvoerbaar woningbouwplan. Indien het 

geval dan kan de bestemming daar op afgestemd worden. Indien niet, dan zal een 

andere bestemming nodig zijn. Primair wordt dan gekeken naar de bestemming in het 

nu nog geldende bestemmingsplan Brinkhorst en Orden. 

c. Op de ‘Sparta-locatie’ is het herstel van de Driehuizerspreng afgerond. Tevens is een 

wadi aangelegd. Deze voorzieningen worden in stand gehouden. De verdere 

inrichting van het braakliggende deel van de ‘Sparta-locatie’ vraagt een integrale 

planvorming. Het oorspronkelijke plan ging wat betreft woningbouw uit van 60 

patiowoningen. De inrichting van de openbare ruimte was daar op afgestemd. Bij het 

vormgeven van een nieuw woningbouwplan zal de inrichting van de openbare ruimte 

daar op afgestemd worden. Een eventuele aanleg van een hondenuitlaatplaats kan 

daar bij betrokken worden. Inzet is om omwonenden bij deze planvorming te 

betrekken. 

 

2.5    

 

Inhoud van de inspraakreactie 
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AMCH heeft in deze economisch moeilijke tijden als groeiende vereniging, zowel 

ruimtelijk als financieel behoefte aan het optimaal kunnen benutten van de bij haar in 

gebruik zijnde gronden en gebouwen. Alleen zo kan het ook door de gemeente gewenste 

draagvlak op peil blijven. In de huidige tijd van bezuinigingen is het van eminent belang 

voor het voortbestaan van de verenigingen dat ze in staat worden gesteld om hun 

exploitatie sterk te verbeteren. Het bestemmingsplan zou daar ruimte voor moeten 

geven. De Nota van Uitgangspunten straalt uit dat beoogd wordt meer ruimte te bieden. 

Opvallend is echter dat daar waar dit concreter wordt er toch beperkingen lijken te 

worden gesteld. Zo spreekt de nota zich uit voor een beperkte menging van functies op 

het sportpark Orderbos (‘lichte vormen van bedrijvigheid, maatschappelijke doeleinden, 

uitsluitend als nevenfunctie bij de hoofdfunctie sport en recreatie’). Dit wordt nog verder 

beperkt door de verruiming uitsluitend in de vorm van een afwijkingsregel in het 

bestemmingsplan op te nemen en ook nog de haalbaarheid daarvan ter discussie te 

stellen. Een uitwerking op basis van deze uitgangspunten biedt ons, zowel ruimtelijk als 

financieel, onvoldoende ruimte.  

Daarnaast wil AMHC graag in overleg over de, vanwege de groei van de vereniging 

noodzakelijke, aanleg van een vijfde hockeyveld. De belemmering in het huidige 

bestemmingsplan voor de aanleg van velden in de vorm van de aanduiding Bosstroken 

ziet men graag geschrapt worden. Verder bestaat de ambitie het gedateerde clubhuis te 

vervangen door nieuwbouw en de aanwezige kunstgrasvelden te vernieuwen.  

Voorgesteld wordt bij recht een gemengde bestemming te geven aan het clubgebouw, 

waarbij sport, recreatie, maatschappelijke functies en lichte bedrijvigheid wordt 

toegelaten met daaraan ondergeschikt horeca. Dus geen nevenfuncties. Een regeling bij 

recht omdat een afwijkingsregel het nadeel heeft dat met potentiële gebruikers steeds 

een voorbehoud moet worden gesteld van instemming door de gemeente. 

 

Beantwoording 

Sportpark Orderbos heeft door het fraaie natuurlijk landschap met de aanwezige 

niveauverschillen en de daarbinnen opgenomen sportvelden een uniek karakter en 

uitstraling. Het park heeft hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Om die 

reden is het uitgangspunt om terughoudend om te gaan met verzoeken tot uitbreiding 

van de bebouwing en het toevoegen van nieuwe functies. De specifieke landschappelijke 

waarden zullen ook in het nieuwe bestemmingsplan beschermd worden. Gelijkertijd 

wordt het maatschappelijk belang van de sportverenigingen voor de Apeldoornse 

samenleving onderkend. Daarbij past het waar mogelijk steunen van deze verenigingen.  

 

Dat heeft aanleiding gevormd om in de Nota van Uitgangspunten uit te gaan van enige 

verbreding van het gebruik van de sportaccommodaties in Orderbos. Enige verbreding, 

zonder dat het unieke en waardevolle karakter van het park in het geding komt. 

Uitgangspunt is de hoofdbestemming Sport en Recreatie intact te laten en daarbinnen 

nevengebruik in de vorm van lichte bedrijfs- en maatschappelijke functies toe te staan. 

Het karakter en de uitstraling van (veld)sporten binnen het waardevolle landschap dient 

behouden te blijven. Daar past geen ongelimiteerde functieverandering bij. Zowel wat 

betreft aard van de functies als omvang.  

Dit uitgangspunt zal nog verder uitgewerkt moeten worden om tot een zorgvuldig 

afgewogen en uitvoerbare regeling te komen in het nieuwe bestemmingsplan. Vandaar 

ook dat enige voorzichtigheid in acht is genomen in de Nota van Uitgangspunten. 

Aandachtspunten hierbij zijn ondermeer het parkeren en de milieubelasting. Tevens zal 

aansluiting worden gezocht op de regels zoals die in het kader van de Drank- en 

horecawet gesteld worden. Zelfstandige vormen van horeca zullen niet mogelijk worden 

gemaakt. Als bij de uitwerking blijkt dat het nevengebruik bij recht (dus zonder 

afwijkingsregel) mogelijk kan worden gemaakt dan zal dat zo in het bestemmingsplan 

worden opgenomen. 

 

Mede gelet op maatschappelijk belang bestaat er een positieve grondhouding ten 

opzichte van de gedachten van AMHC tot nieuwbouw, mits dit op een zodanige wijze 

vormgegeven kan worden dat het unieke karakter van het sportpark behouden blijft en 
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waar mogelijk versterkt wordt. Het zondermeer schrappen van regels die bijvoorbeeld 

bestaande bosstroken beschermen past daar niet bij.  

Er vindt op ambtelijk niveau al overleg plaats met AMHC aan de hand van een aantal 

door hen gepresenteerde varianten voor nieuwbouw. Inzet is om met AMHC dit overleg 

te vervolgen en zo tot een kwalitatief goed in de waardevolle omgeving passende 

oplossing te komen. Daarbij zal ook het planologisch-juridische traject aan de orde 

komen.  

 

Tot slot willen we vermelden dat we het al lopende gesprek met de sportverenigingen in 

Sportpark Orderbos over de toekomst van het park voortzetten. Daarbij betrekken we 

uiteraard ook het grotere geheel van de sportstructuur van de stad. Om de concrete 

wens van een vijfde veld te kunnen realiseren nodigen wij AMHC uit om als eerste zelf in 

overleg te gaan met de overige sportverenigingen op het sportpark. Een eerder door 

AMHC aangegeven gedachte om gebruik te gaan maken van een veld van een 

naastgelegen vereniging zou daarbij betrokken kunnen worden.  

 

2.6   

 

Inhoud van de inspraakreactie 

CSV Apeldoorn heeft te kennen gegeven op termijn plannen te hebben tot uitbreiding 

van kleedkamers en opslagruimte, bouw van een extra ingang met trap bij de 

bestuurskamer en nieuwbouw in twee lagen achter de staantribune voor ondermeer 

kleedruimtes en een businessclub. 

 

Beantwoording 

Sportpark Orderbos heeft door het fraaie natuurlijk landschap met de aanwezige 

niveauverschillen en de daarbinnen opgenomen sportvelden een uniek karakter en 

uitstraling. Het park heeft hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Om die 

reden is het uitgangspunt om terughoudend om te gaan met verzoeken tot uitbreiding 

van de bebouwing. Gelijkertijd wordt het maatschappelijk belang van de 

sportverenigingen voor de Apeldoornse samenleving onderkend. Daarbij past het waar 

mogelijk steunen van deze verenigingen.  

Gelet hierop bestaat er een positieve grondhouding ten opzichte van de gedachten van 

CSV Apeldoorn tot nieuwbouw, mits dit op een zodanige wijze vormgegeven kan 

worden dat het unieke karakter van het sportpark behouden blijft en waar mogelijk 

versterkt wordt.  

Als eerste stap wordt een globale toets uitgevoerd op ruimtelijke aanvaardbaarheid en 

uitvoerbaarheid van de voorgestane nieuwbouw. Aandachtspunten daarbij zullen in ieder 

geval zijn: de voorgestane verplaatsing van de entree van de binnenring van het 

sportpark naar de Sportlaan en de situering en omvang van de beoogde nieuwbouw.  

Aan de hand van de resultaten van deze toets gaan wij in overleg met CSV Apeldoorn 

met als inzet om tot een kwalitatief goed in de waardevolle omgeving passende 

oplossing te komen. Daarbij zal ook het planologisch-juridische traject aan de orde 

komen.  

 

2.7   

 

Inhoud van de inspraakreactie 

Tepci heeft te kennen gegeven plannen te hebben voor realisatie van een zonneterras, 

een mini-tennisbaan en een blaashal (gedurende de wintermaanden) op het eigen 

complex. 

 

Beantwoording 
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Sportpark Orderbos heeft door het fraaie natuurlijk landschap met de aanwezige 

niveauverschillen en de daarbinnen opgenomen sportvelden een uniek karakter en 

uitstraling. Het park heeft hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Om die 

reden is het uitgangspunt om terughoudend om te gaan met verzoeken tot uitbreiding 

van de bebouwing. Gelijkertijd wordt het maatschappelijk belang van de 

sportverenigingen voor de Apeldoornse samenleving onderkend. Daarbij past het waar 

mogelijk steunen van deze verenigingen.  

Gelet hierop bestaat er een positieve grondhouding ten opzichte van de plannen van 

TEPCI, mits dit op een zodanige wijze vormgegeven kan worden dat het unieke karakter 

van het sportpark behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. 

Binnen het geldende bestemmingsplan Brinkhorst en Orden zijn er al mogelijkheden (in de 

vorm van een aanlegvergunningstelsel) om, als voldaan wordt aan een aantal criteria, tot 

aanleg van het gewenste terras en miniveldje te komen. De criteria richten zich op 

bescherming van de ter plaatse aanwezige waarden en een, bij het kappen of aantasten 

van bomen, compensatieplicht. Realisatie van de blaashal is niet mogelijk op grond van 

het geldende bestemmingsplan. 

Als eerste stap wordt een globale toets uitgevoerd op ruimtelijke aanvaardbaarheid en 

uitvoerbaarheid van de plannen van TEPCI. Aandachtspunten daarbij zullen in ieder geval 

zijn in hoeverre compensatie aan de orde is en de periode van het jaar dat de blaashal er 

zal staan. Daarbij zal ook het planologisch-juridische traject aan de orde komen.  

Los hiervan vindt nog overleg plaats met TEPCI over de eventuele grondoverdracht van 

de gemeente aan TEPCI (o.a. ter plaatse van het beoogde terras en mini-veldje).  
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