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Spoorhuisje hoek Asselsestraat - Beatrixlaan aan het spoor naar naar Hattem/Zwolle (het Koningslijntje, 1897), een aftakking van het spoor Amersfoort-Apeldoorn (1876)
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Voorwoord
U woont of werkt in een bijzonder deel van Apeldoorn. 
Om de bijzondere kwaliteiten van het gebied te bewaren 
voor de toekomst heeft de gemeente dit Beeldkwaliteitsplan 
opgesteld (afgekort BKP). In dit BKP kunt u inspiratie opdoen als 
u van plan bent om uw woning of bedrijfspand te renoveren of 
wilt ver- of herbouwen. Vergeet u hierbij niet de inrichting van 
uw tuin die in dit deel van de stad een belangrijke rol speelt bij 
het totale beeld. In heldere en concrete handreikingen worden 
suggesties gedaan om de karakteristieken en bijzondere 
elementen van uw woning of buurt te versterken. Daarnaast 
worden de ambities ten aanzien inrichting van de straten, 
de groenstructuur, de bebouwing en de tuinen in dit BKP 
vastgelegd. Op die manier zorgt de gemeente Apeldoorn er 
samen met u als trotse bewoner of ondernemer voor dat de 
kwaliteiten van dit prachtige gebied voor de toekomst bewaard 
blijven! 
Wij wensen u veel plezier met het maken van uw plannen!

1.1. Waarom dit beeldkwaliteitsplan?
We willen allemaal graag wonen, werken en recreëren 
in een aantrekkelijke omgeving. Maar mooie parken, 
fijne gebouwen en sfeervolle openbare ruimte 
ontstaan niet vanzelf. Dat vraagt om een samenleving 
die zelf de verantwoordelijkheid wil nemen voor de 
ruimtelijke kwaliteit van zijn omgeving. De gemeente 
wil dit ondersteunen door het beschikbaar stellen van 
Beeldkwaliteitsplannen (afgekort BKP) als hulpmiddel 
voor het maken van ruimtelijke plannen.
Orden en Brinkhorst hebben ieder hun eigen bijzondere 
kwaliteiten. Dit BKP heeft tot doel de samenhang en de kwaliteit 
van de bijzondere, vaak groene, uitstraling van de leefomgeving 
en de typische kenmerken van de bebouwing te behouden en 
te versterken.

1.2. Gebiedsbegrenzing
Dit BKP heeft betrekking op het gebied  Brink en Orden. 
Dit gebied komt overeen met de plangrenzen van het 
Bestemmingsplan ‘Brink en Orden, zoals aangegeven op 
de kaart op blz. 3. 

1.3. Wat is een beeldkwaliteitsplan?
Een beeldkwaliteitsplan brengt de ruimtelijke kwaliteit 
van een gebied in beeld en geeft handreikingen om te 
helpen bij planontwikkeling, zodat deze aansluit op de 
gebiedskarakteristiek. Het laat zien dat architectuur, 
stedebouw en cultuurhistorie belangrijke aspecten van 
onze leefomgeving zijn die onder andere tot uitdrukking 
komen in:

•	 de	bijzondere	structuur	en	kwaliteiten	van	de		 	
 openbare ruimte;
•	 het	groene	beeld	van	de	verschillende	wijken,	mede		
 gemaakt door privétuinen;
•	 de	bebouwingskarakteristieken	in	de	verschillende		
 buurten;
•	 de	samenhang	tussen	de	openbare	ruimte,	de		 	
 bebouwing en de tuin rondom de bebouwing;
•	 cultuurhistorisch	waardevolle	bebouwing,	structuren		
 en landschappen.

De handreikingen in het beeldkwaliteitsplan gaan in op  de wijze 
waarop de gebiedseigen kwaliteiten versterkt kunnen worden. 
Handreikingen worden niet alleen voor bebouwing gegeven, 
maar ze hebben ook betrekking op de inrichting van de openbare 
ruimte en aspecten als erfscheidingen en groenstructuren. 

Het beeldkwaliteitsplan biedt bovendien het officiële 
welstandskader. Dit zijn de regels op grond van de Woningwet 
waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plannen toetst.

1.4. Hoe werkt het?
Dit BKP is opgesplitst in 10 buurten of gebieden: 
Brinkhorst, Sprengen, Orden Midden, Orden Zuid, Orden 
Noord, Rondom Frankenlaan,  Ordermolenweg West, 
Sportpark en Groen, Koning Willem III kazerne / Frank van 
Beijnen kazerne en de PWA-zone.
De handreikingen zijn per buurt geordend. 

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van 
ontstaansgeschiedenis van het totale gebied. Daarnaast 

1 Inleiding
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beschrijft het de ruimtelijke bouwstenen van de 10 buurten 
en/of gebieden. 

De handreikingen  in  hoofdstuk 3 geven inspiratie, aanbevelingen 
en ideeën om tot mooie en haalbare plannen te komen. Het is 
een echt werkboek voor iedereen die aan de slag gaat in Brink 
en Orden.

Tot slot staat in hoofdstuk 4 van het Beeldkwaliteitsplan 
een formeel welstandskader. Dit zijn de regels die de 
Woningwet vraagt om derde-belanghebbenden voldoende 
zekerheid te bieden dat het gebied niet verrommelt. Omdat 
de gemeente Apeldoorn een groot vertrouwen heeft in de 
verantwoordelijkheid van de samenleving is het aantal regels 
beperkt. Het welstandskader in hoofdstuk 4 zijn de regels op 
grond van de Woningwet waaraan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit plannen toetst.

Op enkele plekken treft u intermezzo’s, hierin worden belangrijke 
thema’s beschreven die vaak  gebiedsoverstijgend zijn.

1.5. Relatie Beeldkwaliteitplan 
met  bestemmingsplan
Naast dit beeldkwaliteitsplan wordt het bestemmingsplan 
‘Brink en Orden” opgesteld. Het bestemmingsplan bevat 
juridische regelingen over de wijze waarop gronden mogen 
worden gebruikt en in welke mate ze mogen worden 
bebouwd. 

1.6. Samenwerking
Het werken op basis van handreikingen is gericht op 
samenwerking tussen initiatiefnemers, ontwerpers en 
gemeente. Consulenten van de gemeente willen u graag 
helpen bij het ontwikkelen van plannen. 

de stad op een laagdrempelige en enthousiasmerende wijze 
antwoord. In het  ‘Dik Apeldoorns Stadskookboek’ is de ambitie 
vertaald hoe Apeldoorn verder wil ontwikkelen op een wijze 
die de eigenheid van de stad en haar wijken respecteert. Dit 
document is te vinden op de website: www.apeldoorn.nl
•	 Groene	Mal
De Groene Mal (oktober 2002) beschrijft het gemeentelijk 
groenbeleid en geeft het groene kader waarbinnen ruimtelijke 
functies een plaats krijgen. Dit document is te vinden op de 
website: www.apeldoorn.nl
•	 Cultuurhistorische	en	Ruimtelijke	analyse	van		 	
 Brinkhorst en Orden
De Cultuurhistorische analyse van Brinkhorst en Orden van 
Apeldoorn is opgesteld in 2003 door Amers adviseurs i.s.m. Stoa. 
Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis en de karakteristieke 
gebiedseigen kenmerken van het gebied. Dit document is te 
vinden / op te vragen op www.coda-apeldoorn.nl/cha
•															 Monumentenlijst
Op de website www.apeldoorn.nl/monumentenlijst vindt het 
actuele bestand met monumenten in de wijk.
•															 Wijk	in	beeld:	Orden	Zestigerjaren	wijk	met	eigen	bos
De wijk Orden heeft in de serie Atlas van Apeldoorn in 2007 
centraal gestaan. Onder deze noemer wordt sinds 2005 elk 
jaar één van de wijken of dorpen van Apeldoorn onder de loep 
genomen. Het is een project van het Erfgoedplatform Apeldoorn, 
waarin verschillende organisaties op het gebied van cultureel 
erfgoed samenwerken. Het boek Orden Zestigerjaren wijk met 
eigen bos heeft het ISBN-nr.: 978 90 808626 4 7
•															 Met de Stroom Mee; beeldenboek voor beekherstel in  
 Apeldoorn
Dit naslagwerk is te vinden op de website:
www.apeldoorn.nl/beken Zoek op informatie over beken en 
sprengen.

1.7. Wat is verder nog van belang?
Bij het maken van plannen kan ook het volgende nog van 
belang zijn: 

•	 Bestemmingsplan
Naast dit Beeldkwaliteitsplan gelden voor dit gebied de regels 
van het Bestemmingsplan ‘Brink en Orden. Het bestemmingsplan 
is te vinden op de site van de gemeente Apeldoorn. 
•	 Omgevingsvergunning
Als u een huis, bedrijfspand of bijvoorbeeld een schuur wilt 
bouwen of verbouwen heeft u daar in veel gevallen een 
vergunning voor nodig. Deze vergunning vraagt u gemakkelijk 
aan via www.omgevingsloket.nl. Eén van de onderdelen waarop 
getoetst zal worden is of het plan aan de welstandseisen voldoet.
•	 Kleine	Bouwwerken		
Indien u wilt weten aan welke eisen kleine bouwwerken moeten 
voldoen zoals dakkapellen, erkers, bijgebouwen, etc. verwijzen 
wij u naar het Welstandskader Kleine Bouwwerken te vinden op 
www.apeldoorn.nl/welstand.
•	 Reclame
Voor de richtlijnen die gelden voor reclameobjecten verwijzen 
wij nu naar het reclamebeleid dat u kunt vinden op de site van de 
gemeente Apeldoorn. Het document reclamebeleid is te vinden 
op de website: www.apeldoorn.nl/welstand 

Wilt u meer weten over uw 
buurt en de omgeving? 

Kijk dan eens naar de volgende informatie:

•	 Dik	Apeldoorns	Stadskookboek
Dit Beeldkwaliteitsplan is een nadere uitwerking van het het 
‘Dik Apeldoorns stadskookboek’. De stad is nooit af. Er wordt 
gebouwd, de openbare ruimte verandert en functies wijzigen. 
Met elke ingreep verandert de stad. Bewoners, ondernemers, 
instellingen en overheid werken allemaal aan de stad, ieder met 
zijn eigen middelen. Maar hoe kunnen we samen ondanks al die 
ontwikkelingen toch de specifieke karakter van de wijken en de 
stad als geheel bewaren? Op deze vraag geeft het kookboek van 
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Aan de slag in 9 stappen

  Zoek het deelgebied op waarbin-
nen u aan de slag wilt gaan. Laat u 
inspireren door de Handreikingen 
van hoofdstuk 3. Een toelichting 

op de gebiedskarakteristieken per           
wijk leest u in hoofdstuk 2.

  Ga naar buiten! Kijk niet alleen 
naar de locatie waarmee u aan de 
slag wilt gaan, maar vooral naar 
de omgeving.Welke kwaliteiten 

zijn er aanwezig en welke kunnen 
versterkt worden?

  Historische kaarten en oude 
foto’s zijn een bron van inspiratie 
voor nieuwe ontwikkelingen. Mis-
schien vindt u oude details terug 

die nu verdwenen zijn of ontdekt u 
de originele kleur van uw kozijnen.

  Bekijk de Intermezzo’s. Ontdek 
de bouwstijl van uw woning en lees 

over andere thema’s: Fabriekslo-
caties, Grindbermen, Kazerneter-
rein?, Koningslijn? Zonnepanelen.

30 

1

2

3

4

5
Tuindorpen
INTERMEZZO
Een tuindorp of tuinwijk is een term voor een speci eke vorm van Europese stedenbouw. De term verwijst naar stadswijken 
met een typisch dorps karakter. Veel tuindorpen zijn gebouwd vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw, om een 
tegenwicht te bieden aan de verpauperde arbeiderswoningen van grote steden. Soms werden zij opgezet door sociaal 
voelende ondernemers, andere tuindorpen zijn gebouwd door woningcorporaties of gemeenten. Tuindorpen zijn vaak 
een variant op het Engelse tuinstadmodel, maar dan bescheidener uitgevoerd als onderdeel van een grote(re) stad in 
plaats van een opzichzelfstaande nieuwe gemeenschap. Tuindorpen werden ook opgezet als nieuwe buurten in dorpen, 
bijvoorbeeld om arbeiders van een nabijgelegen fabriek te huisvesten.

De tuindorpen kenmerken zich door lage eengezinswoningen met een voortuin en een ruime achtertuin (vaak de 
moestuin) en een omgeving met veel groen. Het ontbreken van stedelijk vertier zoals kroegen, en de sterke nadruk op de 
gezinswoning als kern van het leven, moesten bijdragen aan de vorming van een fatsoenlijk, burgerlijk karakter. Veelal zijn 
er wel kleine voorzieningen te vinden, zoals scholen en verenigingsgebouwen.
Niet altijd zijn de tuindorpen ook daadwerkelijk bevolkt door arbeiders. Arbeiders bleken lang niet altijd genegen om dicht 
in de buurt van hun werkgever te wonen. Aan de andere kant waren de tuindorp-huizen vaak van zo’n goede kwaliteit, dat 
middenklasse-groepen als ambtenaren en politieagenten massaal naar de tuindorpen trokken. 

Ook in het nieuwe millennium zijn er initiatieven die teruggrijpen op het inmiddels meer dan honderd jaar oude tuinstad-
idee. De Vijfhoek in Deventer is een tuinstad met bijna vijfduizend woningen geïnspireerd op klassieke Engelse 
tuinstadvoorbeelden. EVA-Lanxmeer is een veel omvattende ecowijk in Culemborg, een ontwerp geīnspireerd door het 
tuinstadmodel.
(Bron: Wipikedia).

Bekende tuindorpen in Nederland zijn o.a.:
• Betondorp in de Watergraafsmeer (Amsterdam)
• Nieuwendam, Buiksloot en Oostzaan (Amsterdam-Noord)
• Tuindorp en Tuindorp Oost (Utrecht)
• Geitenkamp (Arnhem)
• ‘t Lansink, opgericht door Stork (Hengelo)
• het Witte Dorp (Eindhoven)
• Vreewijk (Rotterdam)
• Agnetapark (Delft)

Tuindorp Daalakkerweg en omgeving

Tuindorp Sprengendorp (‘het Rode Dorp’)
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  Lees de welstandkaders van 
Hoofdstuk 4 zodat u weet aan 

welke formele eisen de commissie 
ruimtelijke kwaliteit (welstands-
commissie) alle plannen toetst. 
Vergeet niet om ook  naar het 

Bestemmingsplan te kijken

  Woont u in een monument, 
beeldbepalend of karakteris-
tiek pand, zorg dan voor vol-
doende kennis op het gebied 
van cultuurhistorie. Neem dan 

bijvoorbeeld contact op met de 
cultuurhistorisch adviseurs van 
de gemeente.  Bij monumenten 

gelden aanvullende voorwaarden 
bij een verbouwing

  Ga nu schetsen! Combineer uw 
wensen met de Handreikingen en 

verken al tekenend de verschil-
lende mogelijkheden. Vergelijk de 

opties en kijk welke richting het 
meest aansluit bij de kwaliteiten 

van uw wijk

 Zorg voor een goede inpassing in 
de omgeving. Een landschapsar-

chitect of stedebouwkundige kan u 
hierbij goed adviseren. Het inpas-
sen van een nieuw element in be-
staand gebied is hun specialiteit.
Het is net als met het inschakelen 
van een goede kok: het levert een 

smaakvoller gerecht op

  In het beeldkwaliteitsplan staan 
nog meer tips die kunnen bijdragen 

aan een mooier stukje stad. Raak 
geïnspireerd en ga aan de slag! In 
het Apeldoorns Stadskookboek 
staan nog meer tips die kunnen 
bijdragen aan een betere wijk of 

buurt

kook
boek

apeldoorns
stads

kook
boek

apeldoorns
stads

Apeldoorn combineert het beste van twee werelden. De dynamiek van een grote 
stad is geworteld in het landschap van de Veluwerand. Ze is een ‘buitenstad’. 
Wat betekent dit voor bewoners, architecten, aannemers, projectontwikke-
laars of gemeentelijke diensten? Wat kun je doen of beter laten als je een huis 
opknapt, een tuin aanlegt, een straat herinricht of een nieuw buurtje bouwt?

Dit DIK APELDOORNS STADSKOOKBOEK beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten van 
de stad en geeft uitgaande van de ingrediënten van elk woongebied recepten 
en tips voor onderhoud, aanpassing en vernieuwing. Net als zijn voorgangers 
GROOT APELDOORNS LANDSCHAPSKOOKBOEK en KLEIN APELDOORNS DORPEN-
KOOKBOEK – is het bedoeld ter inspiratie en om met elkaar het karakter van 
Apeldoorn uit te bouwen.

www.uitgeverijblauwdruk.nl

6
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het kaartbeeld uit 1932 toont bovendien de vooroorlogse situatie met:
het Sprengendorp en het Sprengenpark 

oude landbouwverkavelingen

1 = Orderbeek
2 = Rode Beek
3 = Beek in het Orderveen
4 = Driehuizerspreng 
5 = Grift

1832 Sprengen (blauw), papiermolens en fabrieken (rood) in Brinkhorst en Orden

Sprengendorp 1923 de sprengen: een kwaliteit om trots op te zijn!
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2.1 Ontstaansgeschiedenis
Het plangebied is deels gelegen op een stuwwal (het 
westelijk deel) en deels op de flank van deze stuwwal 
(de grens ligt ongeveer bij de Jachtlaan). Het gebied 
ligt relatief hoog en was daarom al vroeg geschikt voor 
bewoning. Het hele plangebied heeft dan ook een rijke 
bewoningsgeschiedenis.
In de helling van de stuwwal komt het grondwater relatief dicht 
aan de oppervlakte. Op plaatsen waar grond- en kwelwater 
dicht aan de oppervlakte kwam, werden vanaf de 16de eeuw 
sprengkoppen uitgegraven, die een stelsel van gekanaliseerde 
beken (sprengen) voedden. De sprengen dienden onder meer 
als drinkwatervoorziening en als krachtbron voor (papier)
watermolens en wasserijen. Een bijzondere historische plek 
is de locatie waar tot een aantal jaren terug wasserij Caretex 
was gevestigd (hoek Laan van Orden-Laan van Spitsbergen). 
Hier heeft eeuwenlang de Ordermolen gestaan. Deze is rond 
1623 opgericht als papiermolen en in de 19de eeuw omgezet 
in wasserij. De Orderbeek dreef de molen aan. De molen stond 
op het herengoed De Pas, ook genoemd De Hogenhof. De oude 
boerderij met die naam is afgebroken toen de Willem III-kazerne 
werd gebouwd. De straatnaam Ordermolenweg herinnert nog 
aan deze geschiedenis. 
Belangrijke sprengen in het plangebied, waarvan nog delen 
zich aan de oppervlakte bevinden, zijn de Orderbeek, de 
Badhuisspreng, de Rode Beek, de Beek in het Orderveen en de 
Driehuizerspreng.
In de buurt van de (sprengen)beken ontstonden diverse 
nederzettingen, zoals de buurtschappen Driehuizen, Brinkhorst 
en Orden. De buurtschappen hadden hun eigen enkgronden. 
Enken waren akkerlanden, die door plaggenbemesting steeds 
hoger werden. Vanaf de late middeleeuwen groeiden deze 
akkers uit tot grootschalige enken, zoals de Orderenk en de 
Apeldoornse Enk. 

Bebouwing van de Apeldoornse Enk
Over de Apeldoornse Enk liep de Asselsestraat. Binnen 
Brinkhorst vormden de Asselsestraat en de historische Schotweg 
belangrijke verbindingswegen. 
In de eerste helft van de 19de eeuw bestond de enk voornamelijk 

midden van de jaren vijftig.
Cityvorming
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 stedenbouw 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 aan de oostelijke 
rand van het plangebied 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.

2.2 Ontwikkelingsgeschiedenis 
in 4 fasen
De wijk Brinkhorst-Orden is een wijk met een zeer 
divers karakter. Het plangebied bestaat uit deelgebieden 
die sterk van elkaar verschillen in ruimtelijke opzet, 
ontstaansperiode en karakter. De stapsgewijze 
ontwikkeling van het gebied is daaruit afleesbaar. Alle 
stijlen en sferen die in de stedebouw en architectuur de 
afgelopen pakweg 100 jaar voorkwamen zijn  hier wel te 
vinden.
Alle buurtjes hebben hun eigen identiteit. Het  verleden is op een 
aantal plaatsen nog zeer herkenbaar. Maar ook minder zichtbaar 
is de wijk vooral gevormd door de geschiedenis. 

2 Bouwstenen en handreikingen algemeen
uit landbouwgrond en enkele percelen heide en was nog vrijwel 
niet bebouwd. In de loop van de 19de eeuw, zagen kleine 
beleggers mogelijkheden in de enken. Ze legden wegen aan en 
verkochten kleine kavels waarop bescheiden vrijstaande huizen 
werden gebouwd voor middenstanders en  ambachtslieden,. 
Deze mensen werden aangetrokken door de welgestelde 
villabewoners in ‘De Parken’ 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 (zoals de Asselsestraat en Schotweg) 
werden in de nieuwe ontwikkeling opgenomen. Langs die 
oude wegen ontwikkelde zich geleidelijk aan bebouwing, 
voornamelijk in de vorm van zogenaamde Apeldoornse huisjes 
en vrijstaande kleinschalige bebouwing met bedrijvigheid..

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), worgde voor 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.

Ontwikkeling van Orden
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. Verschillende 
malen is het Plan in Onderdelen Wijk Orden aangepast. 

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 
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historische linten

geleidelijke uitbreidingen (uitleglocaties)

planmatige uitbreidingen

transformatie locaties
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De wijk is het best te begrijpen door de ontwikkelingsgeschiedenis 
in 4 fases in te delen:
1. De bebouwing langs historische wegen: de lintbebouwing.
2. De uitleglocaties, waar vanuit de richting van het centrum  

naar buiten landjes langzaam aan plaats maakten voor 
vrijstaande Apeldoornse huisjes.

3. De planmatige ontwikkelingen, waar een gebied in één 
keer met één samenhangend ontwerp werd ontwikkeld.

4. De transformatie of stadsvernieuwing, waarbij al 
ontwikkelde oude locaties (vaak industrielocaties) werden 
vervangen door nieuwe bebouwing.

1. Lintbebouwing
De oudste structuren in het plangebied zijn ook in de 
huidige wijk nog goed zichtbaar.
De Asselsestraat (de oude route naar Assel) loopt vanuit het 
centrum van Apeldoorn door de wijk 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 en fungeert als een 
langgerekt centrum voor Brinkhorst 
Ook de Schotweg/ Elsweg/ Waterloseweg is zo’n oude 
landbouwweg, die nog steeds herkenbaar is. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de Zanderijweg, de  Pieter de Hooghlaan, 
de Mauvestraat en de Ordermolenweg. De Beatrixlaan, waar de 
Koningslijn (spoorverbinding naar ’t Loo) liep en de beken en de 
sprengen geven ook structuur en historische betekenis aan de 
wijk. 

2. Uitleglocaties 
De oude enken zijn de gebieden van de ‘Apeldoornse 
huisjes’, vrijstaande kleinschalige bebouwing met 
kleinschalige bedrijvigheid (aan huis gebonden ambacht 
in aanbouwen en kleine schuren). Dit samenhangend 
geheel van het voor Apeldoorn kenmerkende 
vrijstaande woningtype in Brinkhorst is aan te merken 

lintbebouwing Asselsestraat

uitleglocaties met Apeldoornse huisjes

planmatige ontwikkeling: Sprengendorp

transformatie locatie: nieuw buurtje (2012) 

als een beschermenswaardig woningtype. De relatieve 
uniformiteit van kavels, bouwblokken   
en openbare ruimten in Brinkhorst heeft geleid tot een 
samenhangend bebouwingsbeeld.
Eén van de kenmerken van Brinkhorst is dat de wijk een voor 
vrijstaande woningen zeer hoge dichtheid kent. De meeste 
woningen hebben daarbij een relatief klein oppervlak. Uit  
analyse blijkt dat de huidige dichtheid op de locatie 48 woningen 
per hectare bedraagt, terwijl dat in de omgeving: 27 woningen 
per hectare is. 

Kenmerkend voor deze “Apeldoornse huisjes” is :
•	 Meestal	vrijstaan,	soms	twee	onder	een	kap
•	 Eén	a	anderhalve	bouwlaag	met	een	zadeldak	of		 	
 mansardekap (gebroken kap) met nokrichting   
 loodrecht op de straat
•	 Veelal	smalle	maar	diepe	percelen
•	 Kleine	afstand	tussen	de	woningen,	
•	 Ondiepe	voortuinen	en	diepe	achtertuinen
•	 Oprit	naar	achtererf,	bijgebouwen	meestal	los	op		 	
 achtererf
•	 Voorgevels	vrijwel	op	een	lijn
•	 Regelmatige	afstand	tussen	de	hoofdmassa’s,	
•	 Aanwezigheid	van	een	dakoverstek
•	 Vaak	een	kleine	serie	van	uniforme	bouwblokken		 	
 naast elkaar 
•	 Sobere	en	eenvormige	architectuur	

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 met rijkere architectuur. 

3. Planmatige ontwikkelingen 
De derde laag in de wijk zijn de planmatig aangelegde 
buurten. In tegenstelling tot de omgeving waar vrijwel 
uitsluitend kleinschalige particuliere ontwikkelingen 
plaatsvinden manifesteerden deze complexen zich 
duidelijk als een projectmatig ontwikkelde eenheid met 
een zeer eenduidige architectuur. 
Dit zijn complexen uit heel verschillende perioden. Zo zijn door 
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Timafabriek Transformatie 1990

Wielerbaan Transformatie 2002

Van Brerolocatie (Condor Zeepfabriek)

Spartalocatie Sparta Luce 2010

Transformatie 1983
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corporaties in de jaren ‘20 al tuindorpen aangelegd. Hiervan 
getuigen het Sprengendorp, Daalakker en het voormalige 
complex 13 (aan de Ooiweg, Herderweg, Arbeidsstraat en 
Groeneweg). Maar ook het in de jaren 60 aangelegde Orden is 
een planmatig tot stand gekomen buurt.
Sprengendorp is een van de buurtjes binnen het plangebied met 
een geheel eigen karakter. De buurt bestaat uit 141 woningen, 
gebouwd vanaf 1922 en als geheel aangewezen als monument. 
De samenhang in architectuur en structuur maakt het wijkje tot 
een opvallend herkenbaar element in zijn omgeving. 
Na de oorlog is met het Uitbreidingsplan in Onderdelen 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 een voor die bouwtijd 
karakteristieke bebouwingstypologie. 

Het beeld van Orden wordt bepaald door reeksen 
gestandaardiseerde eengezinswoningen en hoogbouw in 
de vorm van woonflats in een moderne open en halfopen 
verkavelingsstructuur. 
Typerend voor de wijk is de gestempelde structuur met 
herhaling van gelijke complexen met eenvoudige bouwmassa’s 
in rechthoekige (half )open bouwblokken en open 
strokenverkaveling. De bebouwing bestaat vaak uit een mix van 
hoog- en laagbouw. De waarde van dit type woonwijk is met 
name de stedenbouwkundige opzet met een groene setting, 
abstracte heldere composities en blokvormige bouwmassa’s. 
Deze planmatige woonwijk kenmerkt zich door een grote mate 
aan homogeniteit per buurt. 
Het zuidelijk deel van Orden en de woningen ten westen van 
de laan van Spitsbergen  zijn ouder en nog in een traditionele 
blokverkaveling gebouwd. 
Het plan ligt ingeklemd en wordt deels doorsneden door 
de oudere structuren, waardoor middenin de eenheid van 
moderne architectuur vooroorlogse structuren te vinden zijn, 
o.a. aan de Germanenlaan, de Pieter de Hooghstraat en de de 
Ordermolenweg.
In Orden is het groen vanuit het Orderbos door middel van 
het open stadsbeeld 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 verbindingszone vanuit het bos, via het 
Sportpark, kazerneterrein en open verkaveling tot in het hart van 
in Orden (openbaar groen tussen de middelhoge strokenbouw 
en stroken gras in de woonstraten).
Kenmerkend voor de planmatige ontwikkelingen is :
•	 Eén samenhangend stedenbouwkundig beeld van 

straatprofielen, openbare ruimte en architectuur
•	 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 zijn 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 is veel 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. 

4. Transformatie gebieden
In Brinkhorst en Orden zijn diverse locaties die in de loop 
der jaren gesloopt zijn en nieuw gebouwd zijn. Het gaat 
om voormalige fabrieksterreinen, zoals het 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.

2.3 Functies in de wijk
De wijk is vooral een woonwijk, maar ook andere functies 
hebben er een plek. 
Zo zijn de bedrijven vooral gesitueerd in de nabijheid van de 
spoorzone en de oude koningslijn.
Winkels komen verspreid voor in het lint van de Asselsestraat en 
geconcentreerd in het winkelcentrum Orden. De Asselsestraat 
kent een grote verscheidenheid van functies, functiemenging 
is hier het sterkst vertegenwoordigd. Er zijn woonhuizen, 
winkelpanden, supermarkten, 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. Andere functies 
met een bovenwijks karakter zijn instituten als de kazerne en het 
Veluws College. 

In het Orderbos liggen diverse stadsrandfuncties, zoals de 
voormalige politiekazerne, scoutingverenigingen, een manege 
en het sportpark. Het sportpark Orderbos is 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 en heeft betekenis voor een veel 
groter gebied dan alleen voor Brinkhorst-Orden. 
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2.4 Ruimtelijke opbouw en kwaliteit

Ruimtelijke dragers
De structuur van de wijk is overzichtelijk en er zijn 
voldoende aanknopingspunten voor oriëntatie.  De 
ruimtelijke dragers hiervoor zijn: de Kennedylaan/ 
Sprengenweg, de Asselsestraat, de Laan van Spitsbergen, 
de Jachtlaan, de Prins Willem Alexanderlaan, de 
Wilhelmina Druckerstraat en de Beatrixlaan. De 
wegen hebben alle hun eigen karakteristiek. Met 
uitzondering van de Beatrixlaan vormen ze tevens 
de hoofdverkeersstructuur van het gebied. 
De Laan van Spitsbergen is onderdeel van de ring en ingericht 
met brede grasbermen en vrijliggende fietspaden. Het is een 
stevige ader die zich afscheid van de wijken. 
De Jachtlaan is ook breed, maar maakt contact met de wijk. 
Door de grasbermen en repetitie van dezelfde grote bomen aan 
weerszijden is sprake van een fraai laanprofiel. 
De Asselsestraat 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 J.F. Kennedylaan 
wordt gekenmerkt door een groen modernistisch profiel, 
grenzend aan het Sprengenpark met daarin de Badhuisspreng. 
De prins Willem Alexanderlaan is eveneens een modernistische 
brede structuur. De Grift is hier weer boven de grond gehaald 
en onderdeel geworden van het profiel van deze groene 
onstsluitingsweg.
De Beatrixlaan, waar van oudsher een spoorlijn heeft gelegen, 
heeft een bijzonder breed en groen ogend profiel met stevige 
groene middenberm met een strooiing van berken.

Laan van Spitsbergen Jachtlaan

Asseltsestraat westelijk deel Asselsestraat oostelijk deel

PWA-laan Beatrixlaan

W. Druckerstraat J.F. Kennedylaan
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Openbare ruimte
De openbare ruimte in het hele gebied heeft een sterk 
groene beleving. Dit is vooral zichtbaar aan de westzijde 
van het gebied waar het bosrijke landschap tot in Orden 
dringt en een aantal groene inprikkers tot diep in het 
stedelijk weefsel dringt. Zeer fraai voorbeeld hiervan is 
het Sprengenpark. De oostzijde met Brinkhorst is steniger 
van aard. Sommige woonstraten dreigen te verstenen.
Het raamwerk van de openbare ruimte bestaat uit het 
hierarchisch netwerk van verkeersstrukturen, groene  en blauwe 
routes, zoals de sprengen, pleinen, parken, binnenterreinen en 
kleine plekken op veelal resthoeken. Private tuinen en terreinen 
spelen bovendien mee in het beeld van de openbare ruimte. 
Door de veelal groene tuinen, leidt dit tot versterking van de 
groen ogende openbare ruimte. 

Het openbare ruimtesysteem van Brinkhorst bestaat vooral uit 
eenvoudige rechte straatjes die niet veel van elkaar verschillen in 
hoofdopzet. Onderscheid is er vooral door de wijze waarop al dan 
niet bomen zijn aangebracht in de straatjes. In Brinkhorst wordt 
regelmatig gewisseld in type materialisering en kleurgebruik van 
‘de vloer’, wat soms een (te) druk beeld geeft. 

Orden heeft een bewust ontworpen hiërarchisch opgezette 
openbare ruimte die sterk samenhangt met de typerende 
verkavelingen uit de naoorlogse tijd. De bebouwingsopzet 
en openbare ruimte zijn bewust in samenhang met elkaar 
ontworpen. Een kenmerkend voorbeeld hiervan zijn de ‘los’ 
in (semi-) openbare plantsoenen geplaatste gebouwen. Deze 
plantsoenen worden steeds vaker getransformeerd voor allerlei 
gebruiksdoelen (spelen, stadslandbouw, zitjes ed.). In de meeste 
gevallen zijn de ruimten goed ontworpen en ingebed in het 
beeld van de totale openbare ruimte. De straatprofielen in Orden 
kennen een grote variatie. De verkeersprofielen zijn hier over het 
algemeen eenduidiger en rustiger in materiaal en kleur dan in 
Brinkhorst. Sober materiaal in veelal grijzige tinten maakt dat de 
vloer hier rust uitstraalt.

In de lappendeken van buurtjes, zijn de nodige resthoeken aan 
openbare ruimte te vinden. 

In veel gevallen heeft dit tot gunstige plekken geleid. In een enkel 
geval is er sprake van teloorgang en verrommeling. Aandacht 
blijft nodig voor kwalitatieve ruimte in plaats van vervelende 
restruimte.

Tot slot spelen leegstaande kavels een rol in beeld en beleving 
van de openbare ruimte. Verrommeling moet voorkomen 
worden, bijvoorbeeld door op dergelijke kavels een stadstuin te 
onderhouden. In sommige gevallen is er op recente termijn een 
ontwikkelling te verwachten, zoals op de Sparta locatie.

BOS ORDEN

in elkaar grijpend groensysteem schematisch:

aan de westzijde van het plangebied dringt het bosrijke 
landschap tot in het stedelijk weefsel van Orden door, terwijl de 
oostzijde met Brinkhorst veel steniger van aard is
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Brinkhorst:
soortgelijke straatjes

Orden: 
hierarchie en variatie

samenhangend ontworpen profiel

plantsoenen met los geplaatste 
gebouwen

typerende hoek samenhangend profiel 

straat met linden aan 1 zijde

straat met bomen om-en-om

straat zonder bomen

samenhangend asymmetrisch profiel met 
grasbermen

elke straat z’n eigen boomtype
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Stedebouwkundige karakteristieken en kwaliteiten
•	 Een raamwerk van enkele heldere hoofdstructuren in 

de vorm van verkeersaders en het spoor.
•	 Een patchwork van verschillende buurten met elk een 

sterke eigen identiteit. Er zijn grote verschillen tussen 
de woonbuurten, in openbare ruimte, architectuur, & 
bebouwingstypologie.

•	 Het sterke groene karakter in de wijk.
•	 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 stadsdeel 
Orden & Brinkhorst primair 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 zichtbaarheid van de geschiedenis in de wijk, waaronder 
de aanwezigheid van sprengen.

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

•	 De zichtbare en onzichtbare belopen van de Orderbeek, de 
Rode Beek, de Beek in het Orderveen, de Driehuizerspreng 
en de Grift, inclusief de begeleidende begroeiing.

erg stenige ruimte

verrommelde resthoek

teveel uitstalling in de ruimte

telkens ander materiaal op de vloer

Nog niet alle openbare 
ruimte werkt goed
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Openbare ruimte

koester grote bomen en struiken

Duurzaamheid

zonnepanelen (verwerkt) in dezelfde kleur als dak(pannen) levert een fraaier straatbeeld: 
de samenhang blijft bewaard

Behoud groene plekken in de wijk, zoals op 
dit achterterrein

Tuinen

1 fraai en bescheiden reclamebord laag bij de grond 
houdt het beeld in de straat vriendelijk

enkele elementen uit de bestaande opzet met Apeldoornse huisjes zijn overgenomen en geinterpreteerd in de 
nieuwbouw op het linkerbeeld, zodat er aansluiting is op de wijk. 

Bebouwing

zonnepanelen zijn hier lelijk zichtbaar in het 
straatbeeld.

 Zonnepanelen iets naar achteren geschoven, 
geeft een ‘schoon’ straatbeeld

zonnepanelen zijn hier lelijk zichtbaar in het 
straatbeeld.

zonnepanelen (hier indicatief) opgenomen in de 
dakpan
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2.5 Handreikingen Algemeen
In deze  paragraaf worden handreikingen gegeven voor 
de stedenbouw, bebouwing, openbare ruimte, de tuin en 
het thema duurzaamheid. De handreikingen worden eerst 
in zijn algemeenheid behandeld en komen vervolgens per 
periode en buurt specifiek aan de orde. 
Tussen de handreikingen staan 2 intermezzo’s. Hierin worden de 
onderwerpen Het tuindorp en Wederopbouw beschreven die 
bijzondere aandacht verdienen vanwege hun belang voor de 
wijk en de stad.
Het Apeldoornsstadskookboek vormt het inhoudelijk 
vertrekpunt voor onderstaande handreikingen. Voor Orden en 
Brinkhorst zijn die in dit Beeldkwaliteitplan nader uitgewerkt en 
specifiek gemaakt. 

Handreikingen Stedenbouw
•	 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. 

Handreikingen Bebouwing
•	 Bij het uitbreiden van de bestaande woning is 

het van belang de bestaande architectuur en 
vorm te respecteren. Een bewuste afwijking, 
waarbij de oorspronkelijke architectuur 
juist bewust in takt wordt gelaten, kan 
soms ook een mogelijkheid bieden. 

•	 Detailleer met zorg (gebruik dakoverstekken, en 
passende kozijnen), gebruik duurzame materialen 
zoals baksteen en hout en houdt de kleuren 
gedekt of gebruik de oorspronkelijke kleur.

•	 Houdt in zijn algemeenheid dakopbouwen gelijk aan 
de andere dakopbouwen in de rij of in de straat.

•	 Besteed aandacht aan de uitstraling van reclame 
op bedrijven en winkels: gebruik losse letters 
en houd de afmetingen bescheiden. 

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Behoud of versterk een eenvoudige 

en traditionele profielindeling en idem 
materiaalkeuzes van de straten. 

•	 Behoud groene plekken in de wijk en voeg waar mogelijk 
groene plekken en bomen toe, zowel in de openbare 
ruimte als in de privé-tuinen. Koester grote bomen en 
struiken.

•	 Onderzoek of bij wijzigingen in de ondergrond (bijv. 
rioleringen vervangen) gunstige situaties voor de 
bovengrond ontstaan (zoals wortelruimte bomen).

•	 Voor handreikingen aangaande de Beken & Sprengen is 
op blz. 42 een apart Intermezzo opgenomen in dit BKP.

Handreikingen Tuinen 
•	 Houdt het groene en onderhouden karakter van de 

tuinen in stand of bevorder deze. Handhaaf bomen 
en heesters, zowel in de openbare ruimte als in de 
privé-tuinen. Maak van de tuin geen parkeerplaats. 

•	 De kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte wordt 
mede bepaald door hoe de erfafscheidingen er uit zien. 
Een groene erfafscheiding  zoals een haag of een met 
klimop begroeid hekwerk geeft meer kwaliteit aan de 
omgeving dan een schutting of hek. Mocht u toch een 
schutting plaatsen, dan uit het zicht van de openbare weg.

•	 Plaats maximaal 1 fraai en bescheiden reclamebord 
laag bij de grond vóór in uw tuin.

Handreikingen Duurzaamheid
•	 Plaats zonnepanelen bij voorkeur 

op aan- en bijgebouwen.
•	 Zorg ervoor dat de zonnepanelen het bestaande 

beeld zo min mogelijk beïnvloeden. Zo mogelijk 
uit het zicht vanaf de openbare weg.

•	 Bij toepassing van zonnepanelen op een hellend 
dak deze zoveel mogelijk in dezelfde kleur als 
de dakpannen uitvoeren. Plaats de panelen in 
hetzelfde vlak als de bovenkant van de pannen. 
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1

2

3

4

5
Karakteristieke panden
INTERMEZZO
We mogen in de gemeente Apeldoorn trots zijn op de diversiteit van de verschillende wijken, dorpen en gebieden, die elk 
hun eigen uitstraling hebben. Om die diversiteit te bewaren is in het bestemmingsplan een aantal karakteristieke panden 
aangeduid. Deze panden zijn belangrijk vanwege hun cultuurhistorische waarde en beeldwaarde voor de omgeving. Dat 
kunnen woonhuizen, een oud boerderijtje of bedrijfspanden zijn, die typisch zijn voor de geschiedenis van het gebied waar 
ze staan. Door deze objecten herkennen we die geschiedenis. Vanwege de bijzondere waarde worden karakteristieke 
objecten beschermd tegen sloop.

Asselsestraat 167- 169

Tip!

Heeft u plannen voor verbouw of uitbreiding? De stedenbouwkundig en 
cultuurhistorisch adviseur van de gemeente gaan graag met u in gesprek 
om te komen tot een passend en haalbaar plan.

Blekersweg 30 Govert Flinckstraat 129
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Handreikingen

•	 Behoud de waardevolle aspecten van karakteristieke panden: het gaat daarbij vooral om de hoofdvorm, het gevelbeeld en de bouwstijl.
•	 Probeer waardevolle aspecten te versterken door originele elementen te herstellen of als inspiratiebron voor verbouwing te nemen. Foto’s en oude bouwtekeningen kunnen daarbij 

helpen. Deze kunt u vinden op www.coda-apeldoorn.nl/beeldbank.
•	 Houd karakteristieke panden beleefbaar vanuit de openbare ruimte. Scherm ze niet te veel af door middel van hoog opgaande beplanting, schuttingen of bijgebouwen 
•	 Probeer het erf op zo’n manier in te richten, dat het goed past bij het pand. 

Jachtlaan 185 Jachtlaan 186

Driehoek 10 Ritbroekstraat 16
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complex van samenhangende woningen 

samenhangende woningbouw v.m. 
wielerbaancomplex

De Orderspreng

kenmerkende winkel op de hoek 
Asselsestraat

Asselsestraat met lintbebouwing in een 
grote variatie aan type panden

grootschalig complex met appartementen: 
‘De Witte Wolken’, Beatrixlaan

Apeldoorns ‘huuske’ met mansardekap nieuwe buurtje met kenmerken van het 
Apeldoorns ‘huuske’ 

Brinkhorst
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bomen. Doordat voortuinen klein zijn, de kavels smal 
en er in de openbare ruimte weinig groen aanwezig is, 
oogt de wijk op sommige plekken stenig. Op veel plekken 
koesteren bewoners hun voortuin en ogen de straten 
toch vriendelijk groen. De straten waar wél bomen in 
staan ogen net wat meer aangekleed dan de overige 
straten. Ze zorgen voor afwisseling en seizoensbeleving.
Daarnaast is er sprake van een hoge parkeerdruk. De woningen 
hebben ondiepe voortuinen en smalle zijtuinen, waardoor het 
vaak niet mogelijk is om de auto op eigen terrein te parkeren. 
De auto’s staan aan één of twee zijden langs de straat.

3.1 Brinkhorst
Stedenbouwkundige karakteristiek
Brinkhorst is gebouwd op de Apeldoorns enk. Kleine 
beleggers kochten steeds percelen akkergrond op een 
bouwden daar een rijtje huizen. Brinkhorst is dus niet 
planmatige verkaveld, maar min of meer organisch 
ontstaan, geënt op het bestaande verkavelingspatroon. 
De straatjes ontstonden haaks op de bestaande 
Asselsestraat. De kavels zijn over het algemeen smal 
(goedkoop). De straatjes zijn gevuld met steeds kleine 
reeksen met bijna dezelfde woningen. De lange al 
bestaande doorgaande structuren, Asselsestraat en 
Schotweg, zijn niet echt onderscheidend ten opzichte 
van de andere straten; er is dus weinig hiërarchie in het 
stratenpatroon. Dat maakt de wijk zeer homogeen. 

Eilanden in de huisjeszee
Naast particuliere ontwikkelaars hebben ook 
woningbouwstichtingen in de jaren twintig een aantal grotere 
gebieden bebouwd in Brinkhorst. Rond Daalakkers is zo’n 
tuindorpachtig complex te vinden. Het Woningbouwcomplex 
uit 1919-1920 bestaat uit een  grote aantal dubbele 
huisjes van één laag met een zadeldak. Ze zijn op een 
later tijdstip collectief gerenoveerd. De tweekappers zijn 
speels geordend langs een netwerk van straatjes.
Ook het onlangs herbouwde Ooiweg / 
Herderweg en Arbeidsstraat / Groeneweg 
waren van oorsprong zulke tuindorpen. 

In de afgelopen jaren zijn er op oude fabriekslocaties in 
Brinkhorst nieuwe wooncomplexen gebouwd die net als 
de tuindorpen een afwijkend karakter ten op zichte van de 
zogenaamde Apeldoorns huisjes kennen.  Het witte Dorp is 
verrezen op de oorspronkelijke ven BreroFabriek, Sparta Luce op 
de Spartafabriek en de woningbouw rondom de Fabrieksstraat 
kwam in plaats van de Timafabriek. Daarnaast zijn er nog 
afwijkende gebieden in de zee van huisjes bij  De Wielerbaan, 
waar de oorspronkelijke Wielerbaan in die kenmerkende 
vorm is bebouwd, de doorbraken rondom de Wilhelmina 
Druckkerlaan, het gebied rondom voormalige garage 

Gerritsen bij de Henri Dunantlaan, en aan de zuidkant van de 
Asselsestraat rondom de supermarkt en de Schapendoesweg. 
De complexen zorgen voor een aangename afwisseling in 
de zee van huisjes, doordat ze in hun opzet en architectuur 
voor contrast zorgen. Vaak hebben ze een eigen vorm van 
openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld de Wielerbaan. 

Bebouwingskarakteristiek
De vooroorlogse woningen zijn zoals gezegd in kleine 
series gebouwd door particulieren en speculatieve 
bouwaannemers. Ook zijn veel woningen indertijd 
gebouwd door particulieren. De woningen in Brinkhorst 
worden vaak het “Apeldoorns huisje, of Huuske’ 
genoemd. Deze zogenaamde Apeldoornse huisjes zijn 
te herkennen aan hun eenvoudige vorm en bestaan 
uit één of anderhalve bouwlaag met een redelijk steile 
kap of mansarde (gebroken) kap. Ze staan haaks op 
de weg. Soms gaat om een dubbele woning, maar is 
de architectuur zo, dat het lijkt alsof het gaat om één 
woning. De ‘huisjes’ staan vlak aan de straat, met een 
ondiepe voortuin, of zelfs helemaal zonder voortuin.

Langs de Asselsestraat en incidenteel langs de Schotweg staan 
winkelpanden, waarvan sommige nu in gebruik zijn als woning 
of bedrijf,  maar nog steeds te herkennen zijn door grote ramen 
op de begane grond. De winkelpanden liggen meestal op een 
kruising.  De entree zit vaak op de hoek en is verbijzonderd 
vormgegeven. Ook zijn er nog enkele oude bedrijven aan de 
Asselsestraat zoals een tuincentrum en een garagebedrijf. 
Op enkele percelen van woningen staan bedrijfspanden. 
De bedrijfspanden zijn soms nog origineel en liggen vaak 
achter op het perceel een beetje verscholen vanaf de weg.

Openbare ruimte
De wijk wordt ervaren als een ongedwongen en 
informele wijk. Tegelijkertijd heeft het een wat 
schrale uitstraling door het gebrek aan grootschalige 
groenstructuren of -elementen. De straten hebben vaak 
een eenvoudige en smalle opzet zonder grasbermen of 

3 Bouwstenen & handreikingen buurten
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detaillering Apeldoorns huisje: ‘voet’, 
luiken, neggen, overstekende kap, 
versiering metselwerk e.d.

plaatsing bijgebouw met kap los op het 
kavel met doorkijk op groen

Openen gevels op de hoek tbv winkels en 
niet-woonfuncties

Het historisch lint kenmerkt zich door variatie in
panden, bouwhoogten, rooilijnen en dergelijke

Planmatig ontworpen gebieden kennen in Brink en Orden veelal 
een seriematig karakter

Stedenbouw

groene erfafscheidingen dragen bij aan 
het groene beeld van de wijk

Tuinen

Bebouwing

Sparta locatie

parkeren op een groot achterterrein:
domineren auto’s niet in de openbare 
straat

Openbare ruimte

indien parkeren op straat dan liever aan 
de kant van de weg (zoals hier) dan in 
formele parkeervakken
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk.

Handreikingen Stedenbouw
•	 De oude bebouwingsstructuren van de 

lintverkaveling bieden andere mogelijkheden 
voor bouwen (individuele verschillen zijn 
mogelijk binnen de eenheid van het lint) dan 
de nieuwe getransformeerde locaties met 
een eenduidige, planmatige architectuur. 

•	 In straten met dorpse rooilijn vespringing, springt 
nieuwbouw mee conform de maten in die straat.

Handreikingen Bebouwing
De bebouwingsmaat van het Apeldoornse Huisje is 
relatief kleinschalig.  De woning is vrij smal, de goot is 
laag. Er is wel ruimte in de diepte van de woning. Deze 
maatvoering is van belang bij (vervangende) nieuwbouw.
•	 Respecteer bij planmatig ontworpen gebieden 

het seriematige karakter van de planmatige 
woningbouw, dus veranderingen 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 wordt door te veel ‘individualisering’. 

•	 Nieuwbouw of vervanging van bestaande bebouwing 
kan vanwege de vele verschillende huisjes in 
Brinkhorst  individueel ontworpen worden, waarbij 
een eigentijdse vormgeving mogelijk is.

•	 Besteed bijzondere aandacht aan de hoekpanden. Zorg 
daarbij voor een tweezijdige oriëntatie; Een hoekwoning 
met openingen aan beide straatgevels zorgt voor ‘ogen op 
straat’ en ziet er aantrekkelijker uit dan een blinde gevel. 

•	 Linten: Plaats schuren (met kap) los op het 
achtererf en zorg dat het zicht op achtergelegen 
groen zo veel mogelijk gehandhaafd blijft.

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Probeer het parkeren zoveel mogelijk op de oprit 

of collectief achter de woningen te organiseren 
(zoals bij de nieuwe woningen op de Ooiweg en 
Herderweg). Zorg wel dat daarbij het informele 
karakter van de straat overeind blijft: liever aan de 
kant van de weg dan in formele parkeervakken.

Handreikingen Tuinen
De voortuinen in Brinkhorst zijn vaak ondiep en ook 
zijtuinen zijn smal  en vaak  verhard als oprit naar de 
achterzijde. Dit levert op sommige plekken een stenig 
straatbeeld op. Een groene inrichting van de voor- en 
zijtuinen zijn in dit gebied dus met name van belang om 
een vriendelijk en dorps beeld te behouden.
•	 Maak uw voortuin groen of maak een geveltuin. Vaak 

is er niet veel ruimte nodig voor een beetje groen. Pas 
bijvoorbeeld een lage groene haag toe als afscheiding van 
uw voortuin. Koester grote bomen en struiken.

•	 Houd doorzichten tussen losstaande woningen in stand, 
zet ze niet dicht met een schutting maar gebruik groen om 
privacy in de achtertuin te waarborgen.

•	 Houd originele giet- of smeedijzeren hekwerken, of 
bakstenen muurtjes in stand.

Handreikingen Sparta locatie
Op de Sparta locatie mag nog ontwikkeld worden. In dit 
BKP worden handreikingen op hoofdlijnen meegenomen. 
Een separaat meer uitgewerkt BKP zal voor deze opgave 
opgesteld worden, zodra de locatie als project opgepakt 
wordt.
•	 Voorkanten naar de PWA-laan.
•	 Een nieuwe ontwikkeling bestaat uit het toevoegen 

van een autonoom buurtje dat zich enigszins 
‘losmaakt’ van zijn omgeving. Het buurtje heeft daarbij 
voldoende overeenkomst in architectuur om als 
samenhangende entiteit gelezen te kunnen worden.

•	 Aan de westzijde van de locatie wordt met achterkanten 
(rug-aan-rug) aangesloten op de bestaande 
achterkanten van de woningen aan de Swiftstraat, 
zodat deze verkaveling ‘afgemaakt’ wordt. 

•	 Dwars door het buurtje lopen routes voor 

langzaam verkeer die de PWA-laan en 
de spreng met elkaar verbinden.

•	 Het parkeren domineert niet in de hoofdstruktuur 
van de buurt. Parkeren kan bijvoorbeeld op een 
(groen) binnenterrein opgelost worden.

•	 Het nieuwe buurtje voegt zich in de groene wereld van 
Brink & Orden. De architectuur, openbare ruimte en 
overgangen openbaar-privaat versterken het groene beeld. 

•	 De spreng is volop beleefbaar en zichtbaar 
en heeft volop ruimte rondom. 
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5
Tuindorpen
INTERMEZZO
Een	tuindorp	of	tuinwijk	is	een	term	voor	een	specifieke	vorm	van	Europese	stedenbouw.	De	term	verwijst	naar	stadswijken	
met een typisch dorps karakter. Veel tuindorpen zijn gebouwd vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw, om een 
tegenwicht te bieden aan de verpauperde arbeiderswoningen van grote steden. Soms werden zij opgezet door sociaal 
voelende ondernemers, andere tuindorpen zijn gebouwd door woningcorporaties of gemeenten. Tuindorpen zijn vaak 
een variant op het Engelse tuinstadmodel, maar dan bescheidener uitgevoerd als onderdeel van een grote(re) stad in 
plaats van een opzichzelfstaande nieuwe gemeenschap. Tuindorpen werden ook opgezet als nieuwe buurten in dorpen, 
bijvoorbeeld om arbeiders van een nabijgelegen fabriek te huisvesten.

De tuindorpen kenmerken zich door lage eengezinswoningen met een voortuin en een ruime achtertuin (vaak de 
moestuin) en een omgeving met veel groen. Het ontbreken van stedelijk vertier zoals kroegen, en de sterke nadruk op de 
gezinswoning als kern van het leven, moesten bijdragen aan de vorming van een fatsoenlijk, burgerlijk karakter. Veelal zijn 
er wel kleine voorzieningen te vinden, zoals scholen en verenigingsgebouwen.
Niet altijd zijn de tuindorpen ook daadwerkelijk bevolkt door arbeiders. Arbeiders bleken lang niet altijd genegen om dicht 
in de buurt van hun werkgever te wonen. Aan de andere kant waren de tuindorp-huizen vaak van zo’n goede kwaliteit, dat 
middenklasse-groepen als ambtenaren en politieagenten massaal naar de tuindorpen trokken. 

Ook in het nieuwe millennium zijn er initiatieven die teruggrijpen op het inmiddels meer dan honderd jaar oude tuinstad-
idee. De Vijfhoek in Deventer is een tuinstad met bijna vijfduizend woningen geïnspireerd op klassieke Engelse 
tuinstadvoorbeelden.	EVA-Lanxmeer	is	een	veel	omvattende	ecowijk	in	Culemborg,	een	ontwerp	geīnspireerd	door	het	
tuinstadmodel.
(Bron: Wipikedia).

In Brink en Orden liggen de tuindorpen: Sprengendorp (ook wel ‘het rode dorp’, vanwege de oranjerode dakpannen) en 
Daalakkerweg. Sprengendorp is gebouwd rond 1923. De architect is zo goed als zeker J.J. Kosters. Hij was sinds 1919 
de vaste architect van woningbouwvereniging ‘De Goede Woning’. Het complex woningen aan de Daalakkerweg is door 
dezelfde corporatie gebouwd in 1917-1918 en ontworpen door architect A. van Driesum

Bekende tuindorpen in Nederland zijn o.a.:
•	 Betondorp in de Watergraafsmeer (Amsterdam)
•	 Nieuwendam, Buiksloot en Oostzaan (Amsterdam-Noord)
•	 Tuindorp en Tuindorp Oost (Utrecht)
•	 Geitenkamp (Arnhem)
•	 ‘t Lansink, opgericht door Stork (Hengelo)
•	 het Witte Dorp (Eindhoven)
•	 Vreewijk (Rotterdam)
•	 Agnetapark (Delft)

Tuindorp Daalakkerweg en omgeving

Tuindorp Sprengendorp (‘het Rode Dorp’)
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Handreikingen

•	 Het openbare en private groene karakter is van groot belang in tuindorpen. Het groenconcept bestaat veelal uit ingrepen in de openbare ruimte (bomen, grasbermen, hagen e.d.) 
maar ook door de aanwezigheid van groene tuinen met groene erfafscheidingen. In de oorspronkelijke setting waren er meestal ook moestuinen aan de achterzijden. Van belang is 
om het groene karakter dat ooit bedacht is te bewaren en sterk en helder te houden.

•	 De architectuur in tuindorpen is vaak sterk samenhangend en traditioneel qua stijl. Soortgelijke kappen, verfijnde details. Respecteer de architectuurstijl van uw woning; geef 
(toegestane) uitbreidingen vorm in de stijl van uw woning. Pas waar mogelijk een collectieve aanpak op of ontwerp trendsettende vernieuwingen die stijl dicteren voor toekomstige 
overige vernieuwingen van buurpanden.

•	 De openbare ruimte kenmerkt zich veelal door een schone eenvoud, waarbij groen en verkeersruimte als een gezamenlijk ontwerp bij elkaar horen. Het schoon houden van de 
openbare ruimte betekent o.a. de ruimte zo helder en eenvoudig mogelijk maken: geen storende drempels, verkeersborden of andere toevoegingen. Ook is de vloer van het tuin-
dorp vaak eenvoudig en eerlijk in materialisering. Het kan helpen het groen in tuindorpen een in het bestemmingsplan status te geven door groen als zodanig te bestemmen of er 
een aanduiding groen op te vestigen.

Tuindorp Buiksloterham (Amsterdam)

Van der Pekbuurt in tuindorp Buiksloterham: de architectuur en het 
kleurenpalet vertonen veel overeenkomsten met het Sprengendorp. Deze 
woongebouwen in Amsterdam zijn echter veel stedelijker

Een onderdeel van het Agnetapark Delft: repetitie van traditionele 
architectuur met verfijnde details in een groene setting.
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Sprengenflats: gemeentelijk monument

groene karakter tuindorp door o.a. diepe 
voortuinen

komvormig deel van het Sprengenpark 
omhuld met groen

kenmerkend poortgebouw Rode DorpTuindorp: “het Rode Dorp” met 
woonerfinrichting die niet kenmerkend is 

detaillering gerenoveerde tuindorp 

de Sint Victorkerk als markering op de hoek 
Jachtlaan - Jachthoornaan

villabuurt ‘de Driehoek’ met geasfalteerde 
wegen en de berk als terugkerende boom

Sprengen



 

Beelkwaliteitplan Brink en Orden 33

3.2 Sprengen
Stedenbouwkundige Karakteristiek
Sprengen ligt tegen Brinkhorst aan en herbergt een 
aantal buurtjes met ieder een heel eigen sfeer. Het gebied 
wordt gedragen door het prachtige Sprengenpark dat het 
gebied aan de noordkant en de oostkant begrenst. Daarin 
ligt ook de Badhuisspreng. Het oostelijk parkdeel is een 
komvormige dieper liggende ruimte met beplantingen 
rondom. Dit geeft een beschut karakter. De bebouwing aan 
de westzijde van de Henri Dunantlaan gaat op in het park. 
Het park vloeit om deze bebouwing heen.

Aan de westkant ligt het villawijkje ‘de Driehoek’ in de luwte 
van de omringende de laan van Spitsbergen, de Jachtlaan en 
de Asselsestraat. De bebouwing is rijker en villa-achtiger dan 
de Apeldoornse huisjes en ook enkele decennia later tot stand 
gekomen. Het is een samenhangende buurt rondom een 
plantsoen met boskarakter, waar het goed wonen is. Aan de 
oostkant van de Jachtlaan bevindt zich ook een wat villa-achtige 
bebouwing, die de sfeer van de Jachtlaan en de Driehoek heeft.

Aan het Sprengenpark (noordzijde) staat de rij van 
Sprengenparkflats.  Een gemeentelijk monument. De architectuur 
en het park zijn een zorgvuldig ontworpen stedenbouwkundig 
ensemble. 

De kern van de Sprengen wordt gevormd door het tuindorp: 
Sprengendorp, in de Apeldoornse volksmond ook wel het Rode 
Dorp genoemd.
Vanaf 1915 zijn in veel Nederlandse steden tuindorpen 
gebouwd. Tuindorpen kwamen tegemoet aan de steeds grotere 
vraag naar huisvesting voor de stedelijke arbeidersbevolking 
en waren een antwoord op de slechte leefomstandigheden 
waarin veel arbeiders verkeerden. Typerend voor tuindorpen 
is het complexmatige karakter: de buurten zijn als een geheel 
ontworpen waarbij de bebouwing, architectuur en de openbare 
ruimte zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. De groene 
inrichting, en het dorpse karakter moesten zorgen voor een 
gezond gemeenschapsleven. Meer info vind u in het Intermezzo 
Tuindorpen op blz 30.

Een beeld van groene gazons, bloemrijke borders en 
een strooiing van hier en daar een verschillend type 
boom bepaalt vandaag de dag het groene beeld. Op een 
enkele plek gaat het mis door een dominant geplaatste, 
te opvallend gematerialiseerde en/of te forse schutting. 
De huidige bielsen en zigzagstraten die in de openbare 
ruimte zijn gemaakt horen qua tijdsbeeld eigenlijk niet 
bij het tuindorp. De oorspronkelijke overzichtelijke gave 
wegprofielen zijn daarmee verlaten en een woonerfachtige 
situatie is nu ontstaan.
De ruimte rondom de Sint Victorkerk op de hoek Jachtlaan - 
Jachthoornlaan is stenig en wordt bijna volledig gebruikt voor 
het parkeren. Aandacht voor groene erfgrenzen zou het beeld in 
de wijk versterken.

Het vilawijkje ‘de Driehoek’ kent een typerende openbare ruimte 
met geasfalteerde wegen wat past bij een villakarakter. De 
gehele wijk heeft de berk als terugkerend boomtype. Hier en 
daar zou nog een nieuwe berk toegevoegd mogen worden om 
te voorkomen dat ‘gaten’ in de beleving ontstaan.

Het zeer goed gebruikte Sprengenpark met Engelse 
landschapstijlkenmerken is samenhangend ontworpen en 
kent een langgestrekte ruimte langs de Sprengenparklaan 
en een huiskamerachtige ruimte met centrale vijver.  
De kracht van het parkontwerp zit o.a. in de eenvoud 
van het ontwerp. Langs de Sprengenparklaan werkend 
de Sprengenparkflats mee in de begeleiding van de 
parkruimte.  De huiskamerachtige ruimte wordt omhuld 
door laag struweel en begeleiding van omliggende 
gebouwen die op de ruimte  ‘kijken’.  Dit is positief ten 
aanzien van de sociale veiligheid.
De algehele beleving van routes, het water en de verhoudingen 
‘open en dicht’  heeft een hoogstaande kwaliteit die bewaakt 
dient te worden.

Het Sprengendorp bestaat uit een groot aantal kleine lage 
woningen (141), gerangschikt in blokjes van twee of meer aan 
een netwerk van vier straten ten noorden van de Asselsestraat  
Het Sprengendorp (of Rode Dorp) wordt gekenmerkt door een 
bijzondere stedenbouwkundige structuur, ruim opgezet, veel 
openbare ruimte met een dorps, besloten karakter.

Tot slot valt de in 1955 gebouwde Sint Victorkerk op als 
markering van de hoek Jachtlaan - Jachthoornlaan.  Naast deze 
kerk (gemeentemonument) staat het voormalig militair tehuis uit 
1939, beide gebouwd in Delftse Schoolstijl. Het tehuis stond ten 
dienste van de rooms-katholieke  militairen in de nabijgelegen 
Willem III kazerne.  Op zon- en feestdagen deed het gebouw 
dienst als hulpkerk.

Bebouwingskarakteristiek
De woningen in het tuindorp zijn zeer eenvoudig maar 
zorgvuldig vormgegeven. De entree wordt gevormd door 
een klassiek poortgebouw. Dit woningblokje fungeert, met 
name vanuit de Asselsestraat, als belangrijk oriëntatiepunt 
binnen de wijk
De woningen in het tuindorp zijn inmiddels gerenoveerd, waarbij 
met name de authentieke raam- en deurdetails verdwenen. Ook 
de dakkapellen werden gewijzigd en aan de achterzijde van veel 
woningen zijn moderne achterbouwen geplaatst.

De woningen in het villawijkje de Driehoek zijn villa’s van 
soortelijke grootte op bescheiden terreinen. De panden hebben 
elk een individueel karakter. Kapvormen en kaprichtingen 
varieren.

De Sprengenflats zijn typische naoorlogse portieketageflats. De 
bakstenen bouwwerken zijn rijk gedecoreerd voor deze tijd.

Openbare ruimte
De openbare ruimte in het Sprengendorp is groen en ruim 
opgezet. In het oorspronkelijk tuindorp was de ruimte als 
eenheid ontworpen tezamen met het gehele tuindorp. De 
openbare ruimte vloeide dan ook moeiteloos samen in 
de opzet van groene tuinen rondom de woongebouwen. 
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Openbare ruimte

Het Sprengenpark (het ‘rode dorp’ met haar heldere eenvoudige opzet

Tuinen

Aan het tuindorpkarakter is veel te verbeteren door erfafscheidingen van levend groen
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk.

Handreikingen Stedenbouw
•	 Sprengendorp: respecteer de heldere hoofdopzet 

hoefijzervorm.van het tuindorp.  Respecteer daarbij 
o.a. de hoefijzervorm, de korte rijtjes (verschillende 
lengten), de rooilijnverspringingen en met een 
specifiek gebouw benadrukte hoofdentree

Handreikingen Bebouwing
•	 Sprengendorp: detailleer met respect voor het 

specifieke monumentale karakter van het tuindorp.
•	 Sprengendorp: Behoud de rode daken.

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Sprengendorp: bij herinrichting kies materialen 

en vormgeving die past bij de bebouwingsopzet 
van het oorspronkelijke tuindorp.

•	 Sprengendorp: houdt het groen collectief als 
onderdeel van het tuindorpkarakter.

•	 Sprengenpark: Houd de heldere eenvoudige 
structuur van het park intact.

•	 Sprengenpark:  Zorg dat er ruimschoots zicht in / op het 
Sprengenpark is ter bevordering van sociale veiligheid.

•	 Driehoek: behoud het groene 
middengebied met boskarakter

•	 Driehoek: behoud het eenvoudig profiel passend 
bij het karakter van deze villawijk: geasfalteerde 
wegen, eenvoudige voetpaden en de berk 
evenwichtig gestrooid als terugkerende boom.

Handreikingen Tuinen
•	 Sprengendorp: Plaats in plaats van schuttingen bij 

het tuindorp typerende hagen. Dat doet recht aan de 
groene uitstraling en oorsprong van dit tuindorp. Heb 
daarbij op de hoekpercelen extra aandacht voor een 
passende groene oplossing.

•	 St. Victor kerkterrein: aandacht voor een groene 

erfafscheiding versterkt de inbedding in de groene wijk
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Amsivarilaan

jaren’60 buurt op voormalig voetbalveld 
Robur

hoge houtwal die de buurt ‘insluit’

Friezenlaan: heesters belangrijk als 
intermediair tussen privékavel en de straat

Chamavenlaan

woonerf van erfgrens tot erfgens bestraat

TexandrilaanBructerenlaanOrden Noord
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3.3 Orden Noord
Stedenbouwkundige karakteristiek
Orden Noord kent verschillende sferen. Naast enkele 
villa’s nabij de Laan van Spitsbergen sluit het westelijk 
gedeelte aan bij de architectuur van Orden Zuid en Orden 
Midden. Dit deel is in de jaren ‘60 tot stand gekomen. 
Het is een rustige buurt in de luwte van de Asselsestraat, 
waar nauwelijks ander verkeer dan bestemmingsverkeer 
doorheen komt. Het middenste deel is een woonerf uit de 
jaren ‘70, waar het voetbalveld van Robur gelegen was. 
Nu nog is dit terug te zien in twee hogere houtwallen, de 
oorspronkelijke tribunes, die de buurt insluiten en een 
introvert karakter geven. Het meest oostelijk is een villa-
achtig buurtje van grote huizen op kleine plots.

Bebouwingskarakteristiek
Het westelijk deel van de buurt bestaat uit traditionele open 
blokken van rijwoningen en enkele platte bungalows uit die 
periode. Het oogt over het algemeen nog samenhangend. 
Hier en daar zijn bij de tweekappers wel verstorende 
elementen aangebracht, zoals te grote dakopbouwen of 
kapellen, die de oorspronkelijkheid van de woningen onder 
druk zetten en een rommelig beeld opleveren.
Het middenste gedeelte is een woonerf uit de jaren ‘70, waar 
een lommerrijke rustige in zichzelf gekeerde sfeer heerst. Een 
buurt waar het prettig wonen is, met veel groene tuinen en 
beperkt groen op straat. Veel woonerven krijgen een rommelige 
uitstraling door de vele onduidelijke voor-achterkantsituaties en 
de in zichzelf gekeerde sfeer. Dit buurtje echter, kent de nodige 
individuele aanpassingen en toch straalt  er een aangename 
eenheid uit. 
Het meest oostelijke deel kent villa’s en tweekappers van begin 
21-ste eeuw in eenzelfde architectuur. De huizen hebben relatief 
kleine kavels, waardoor er weinig ruimte over is voor tuin. 

Openbare ruimte
De openbare ruimte wordt gevormd door de woonstraten 
in het westelijk deel en door een meanderende 
woonerfstructuur direct ten oosten daarvan. In het 

woonerf bepaald het privé-groen in grote mate de kwaliteit 
van het beeld. Het wijkje uit de jaren21-ste eeuw dat het 
meest oostelijk ligt kent grote huizen op kleine kavels. 
De heesters vormen hier een zeer welkome intermediair 
tussen het privé-kavel en de straat. De overgang is 
vanzelfsprekend en er zijn nauwelijks achterkantsituaties 
of schuttingen waarneembaar. 
Het woonerf is ‘kamerbreed’ bestraat: er zijn geen stoepen. Er 
is wel een kleurverschil in de betonklinker tussen rijbaan en 
parkeerplek. Hieraan toegevoegd de bomen in individuele 
boomvakken in de bestrating krijgt het parkeren een 
vanzelfsprekende plek op dit ‘tapijt’. De achterzijde met de 
garages oogt netjes, maar wel wat stenig. Op sommige plekken 
wordt dit beeld verzacht door een groen randje of een boom. 
Grote bomen op de houtwallen en de nabijheid van het grote 
speelveld aan de Germanenlaan geven de buurt een groen 
karakter.
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De hagen zijn hier van essentieel belang voor een kwalitatieve beleving van de openbare ruimte: 
rechts een fictieve situatie die laat zien hoe de ruimte zou verschralen zonder heesters

Tuinen

Bebouwing

De linkerbeelden hebben een palet van gedekte kleuren. Er is daarmee samenhang. 
De rechterbeelden laten zien hoe gemakkelijk deze samenhang verloren gaat, als ieder zijn eigen kleuren maakt, 
zonder zich te voegen in het totaal. 1 Huishouden kan het totaalbeeld ‘kapot’ maken.
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk.

Handreikingen Bebouwing
•	 De woonerfbuurt oogt verzorgd met de donkere 

houten gepotdeksede gevels. Dit soort gevels is 
vanwege het onderhout kwetsbaar voor wijzigingen 
in materiaal en kleur. Houdt de kleuren van de houten 
gevel gedekt en in harmonie met de eenheid in de rij. 

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Behoud het eenvoudige eenduidige beeld van de 

vloer in het woonerf zonder extra toevoegingen 
(van erfgrens tot erfgrens bestraat).

•	 Wel kan op sommige stenige plekken in het woonerf 
een beetje extra groen het beeld sterk verbeteren.

Handreikingen Tuinen
•	 Het groene karakter van de wijk wordt grotendeels 

gedragen door het individuele groen in de 
voortuinen. Dit werkt goed, maar is ook kwetsbaar. 
Aanbevolen wordt in privétuinen het groene 
karakter te behouden en te versterken. In het 
stenige woonerf en de villa’s in het wijkje aan de 
Friezenlaan speelt het onderwerp nadrukkelijk. In 
de Friezenlaan zijn de heesters van groot belang.



40 

nieuwe winkelcentrum Orden

Spreng (Orderbeek) door Zanderijweg

grootschalige appartementen Laan van 
Orden

gebogen Germanenlaan met 
funktionalistische hoogbouw

nieuwe winkelcentrum Orden

groen tussen de functionalistische 
hoogbouw steeds vaker gebruiksgroen

asymmetrisch profiel met lagere nieuwbouw 
aan linkerzijde

Orden Midden Spreng (Orderbeek) door Frans van 
Mierisstraat
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3.4 Orden Midden
Stedenbouwkundige karakteristiek
Wat Orden uniek maakt is dat er als het ware over het 
bestaande landschap heen is ontworpen, waarbij veel 
bestaande bebouwing en landschap zijn blijven bestaan. 
Men heeft er ‘omheen’ ontworpen. Fragmenten van 
deze vooroorlogse bebouwingsstucturen zijn op allerlei 
plekken in de wijk zichtbaar. Het gaat voornamelijk 
om oude landwegen, zoals de Pieter de Hooglaan, de 
Ordermolenweg, de Germanenlaan en de Zanderijweg. 

Orden kent in tegenstelling tot Brinkhorst wél een duidelijke 
planmatige opzet. De wijk is functionalistisch van opbouw. Er 
zijn verschillende typen woningen (rijtjes/flats) ontworpen, 
waarbij er een duidelijke gedachte was over hoe verschillende 
doelgroepen bewoners moesten wonen (bijvoorbeeld met veel 
openbaar groen rondom de woningen en met winkels en scholen 
op een aparte plek). Die verschillende flats en rijwoningen kregen 
aan de hand van een strak bedacht stedenbouwkundig plan een 
plekje in de wijk (een mooie compositie!). Orden heeft overigens 
in tegenstelling tot vele andere functionalistische wijken (zoals 
in Apeldoorn bijvoorbeeld Kerschoten) geen hoogbouw, maar 
alleen rijwoningen (met plat dak) en flats van 4 lagen. 

Bebouwingskarakteristiek
De ruimtelijke opzet van Orden kun je vergelijken met een 
tot mozaïek 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 passen qua vorm, maar kan een heel eigen 
kleur of vorm hebben. Het geeft de wijk een enorme flexibiliteit 
om zichzelf te blijven vernieuwen. 

De 4 laagse portiek- en galarijflats aan de Germanenlaan en de 
Mauvestraat  zijn bepalend in de structuur van Orden midden. 
Het zijn in strokenbouw gerangschikte flats, ruim gepositioneerd 
in het groen, haaks op de doorgaande wegen.  Aan de 
Mauvestraat staat aan de andere kant van de weg ook nog een 
flat die langer is dan de andere vierlaagse flats in Orden. Deze 
flat is geen onderdeel van een ensemble maar staat op zichzelf.

Hier is het van belang dat in Orden Midden de eenheid in tact 
blijft, om het gebied leesbaar te houden en een rommelig beeld te 
voorkomen. Waar in Brinkhorst gemakkelijk een ander huisje kan 
worden toegevoegd zonder dat de structuur verloren gaat, kan 
in Orden niet zomaar een bewoner van een rijtje een individuele 
dakopbouw of luifeltje bouwen zonder goed na te denken 
over de uitstraling van de hele rij. In Orden is het echter weer 
gemakkelijker om een heel buurtje te vervangen, zoals onlangs 
is gebeurd bij het winkelcentrum en bij de Hobbemalaan.

Voorzieningen
In Orden bevinden zich de voorzieningen bij elkaar langs 
de Laan van Spistbergen: 2 scholen, een wijkcentrum 
en een winkelcentrum. Onlangs zijn in die strook langs 
de Laan van Spitsbergen ook woningen gebouwd. Het 
oude winkelcentrum Ordenplein is gebouwd in 1960. 
Het is kenmerkend voor zijn tijd, geïnspireerd op het 
vernieuwende idee van de Lijnbaan in Rotterdam. 
De winkels zijn gegroepeerd rond een pleintje en de 
erboven gelegen woningen zorgen voor sociaal toezicht. 
Het complex is naar binnen gekeerd: de winkelentrees 
bevinden zich aan het binnenplein, de bevoorrading vindt 
plaats aan de buitenkant.

Het winkelcentrum is inmiddels verouderd en te klein. Er is 
daarom een nieuw winkelcentrum ontwikkeld ten zuiden van 
het huidige winkelcentrum. Het oude winkelcentrum heeft een 
nieuwe maatschappelijke functie: een gezondheidscentrum 
onder één dak (GOED) met o.a. huisartsen & fysiotherapeuten. 
Het is oude complex is gerenoveerd en meer open gemaakt aan 
de buitenzijde.
Het nieuwe winkelcentrum van Orden is goed zichtbaar vanaf de 

Laan van Spitsbergen en is daarmee het visitekaartje van de wijk.  
Een veeheid van reclameborden, uitstallingen en een stalling 
voor winkelwagentjes midden in de ruimte legt de nodige 
‘druk’ op de ruimte. Het overzicht kan makkelijk verloren gaan. 
Daarnaast is de openbare ruimte nog erg stenig. Dit vraagt om 
het toevoegen van groen.

De concentratie van alle voorzieningen tezamen vormen een 
belangrijke impuls voor de leefbaarheid van de wijk. Voor het 
winkelcentrum is een afzonderlijk beeldkwaliteitsplan gemaakt.

Openbare ruimte
De ruime opzet met structuurbepalend groen vormt 
samen met de ligging vlakbij bos en sportvelden de 
belangrijkste kwaliteit. Er zijn op sommige plekken privé-
tuinen, maar er is ook veel van oorsprong ‘kijkgroen’. Dit 
groen vloeit tussen de laagbouw en middenhoogbouw 
door en bindt alle bebouwing aan elkaar. Kijkgroen geeft 
structuur en eenheid in het straatprofiel, het is het 
cement tussen de voegen en het biedt afstand tot de 
woningen aan de overzijde. De laatste jaren wordt deze 
groenstructuur steeds meer als ‘gebruiksgroen’ benut, er 
zijn speelplekken, moestuinen,borders met vaste plantje, 
en sportveldjes gekomen. Het groen geeft in bijna elke 
straat op een andere manier identiteit , soms aan twee 
zijden van de straat, soms aan een kant, soms met, soms 
zonder bomen, soms collectief en soms als privé-tuinen. 

Het verschil tussen groen in eigendom van de overheid of 
woningbouwcorporaties is bijna niet zichtbaar. Het is kwetsbaar 
voor de groene uitstraling van de hele wijk, wanneer collectief 
groen in stukjes wordt geknipt en wordt uitgegeven aan 
bewoners. als privé-tuin (of parkeerplaats). Er zijn enkele 
voorbeelden te vinden. De doorlopende groenstructuren komen 
dan onder druk te staan en dat vormt de grootste bedreiging 
voor de uitstraling van de wijk Orden.

Als je de eigenheid van Orden wilt bewaren moet je zuinig 
zijn op de subtiele groenstructuren. Op veel plekken zijn 
die nog aanwezig en deze plekken kunnen als inspiratie 
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Beken en sprengen
INTERMEZZO

Apeldoorn ligt uniek, aan de rand van de Veluwe. Van nature stroomt kwelwater van de stuwwal in oostelijke richting naar 
de IJsselvallei. Langs de beken werden vanaf de middeleeuwen watermolens gebouwd, die later veelal als wasserij of 
papierfabriek in gebruik werden genomen. Om de beken te voeden met extra water werden in de helling sprengkoppen 
ingegraven om daarmee het grondwater aan te boren. Tegenwoordig zijn de sprengenbeken belangrijk voor de afvoer van 
overtollig grond- en hemelwater, en dragen ze bij aan bijzondere natuurwaarden. Ook zijn ze belangrijk voor de historische 
identiteit van de stad, in samenhang met de (voormalige) molenlocaties en de bouwwerken die daarbij horen. 

Landelijk groen karakter rondom Spreng

Order spreng

Order spreng

De Spreng bij de Waterloseweg is naar boven gebracht. Op de achtergrond een nieuwe stenen brug ter 
hoogte van de PWA-laan
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Een opgeleide beek

Om het waterrad van een molen goed te laten draaien, was veel waterkracht nodig en dus een  zo groot 
mogelijk verval bij de molen. Om dat te bereiken werd het water van de spreng vanaf de sprengkop 
zo horizontaal mogelijk naar de watermolens verplaatst. Dat deed men door de spreng aan te leggen 
op de hogere gronden of als dat niet mogelijk was, een dijkje aan te leggen waar de spreng in werd 
uitgegraven. Men spreekt dan van een opgeleide beek. 

Een voorbeeld van een opgeleide beek is te vinden in Orden ter hoogte van het winkelcentrum, waar 
de spreng doorloopt in de Frans van Mierisstraat

Handreikingen

•	 benader beken, sprengen en molenlocaties als een samenhangend systeem;
•	 streef bij beekherstel en ontwikkelingen in de beekzone naar het verenigen van doelstellingen (waterhuishouding, ecologie, cultuurhistorie; recreatie); 
•	 breng het tracé van beken waar mogelijk weer bovengronds;
•	 herstel oude sprengkoppen ten behoeve van het vergroten van de watervoerendheid van de beek (mits verdroging wordt voorkomen);
•	 houd bij ontwikkelingen in de beekzone rekening met het oorspronkelijke karakter van waterlopen (natuurlijk, gekanaliseerd, gegraven, opgeleid);
•	 behoud en herstel cultuurhistorische elementen als voorden, stuwen, cascades, kaden van opgeleide beken en molenweijers;
•	 benut kansen om beken, sprengkoppen en molenlocaties zichtbaar te maken
•	 markeer de plaats van verdwenen watermolens, bijvoorbeeld door een informatiepaneel, landschapskunst of bebouwing die refereert aan de watermolen;
•	 accentueer op selectieve wijze het beloop van beken, bijvoorbeeld door (bescheiden) aanplant van beekbegeleidende vegetatie (elzen, essen, eiken);
•	 besteed bijzondere aandacht aan de historisch-ruimtelijke context van sprengen en beken;

De onderdelen van een sprengbeek

nabij het winkelcentrum in Orden ligt een opgeleide beek
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goede hoek met lage haag

kijkgroen bij de flat ruime opzet met structuurbepalend groen

kijkgroen bij de flat

goede hoek met gras en boom

park tussen Amsivarilaan en Germanenlaan

centrale binnentuin woningbouwcomplex 
Laan van Orden

basisschool de Wegwijzer, EburonenstraatHet groen stroomt en ordent en is het ‘casco’ van de bebouwing
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dienen voor de plekken waar dat niet meer zo is. In de 
loop van de tijd zijn helaas ook heel veel grasvelden en 
groenstroken bij de tuinen van de woningen getrokken en 
maken ze geen deel meer uit van het openbare groen. Bij 
het gebruik en de inrichting van zo’n aangekochte strook 
zie je dan dat wat ooit is bedacht als een bouwsteen van 
een mooie groene wijk verwordt tot een kale sleetse plek 
in het straatbeeld. Na aankoop wordt het groen vaak 
verwijderd om de tuin te vergroten. Opeens ligt de stoep 
dan niet meer op een paar meter afstand zoals vroeger, 
maar lopen de mensen direct langs je tuin. De privacy die 
je had is weg en dat wordt dan opgelost met een schutting 
waarmee de buitenwereld wordt afgesloten. Omdat een 
hoge schutting aan de voorkant niet mag, wordt die ter 
hoogte van de voorgevel de hoek omgezet en wordt de 
voortuin afgesloten van de achtertuin en gereduceerd tot 
restruimte die wordt verhard of verwildert

•	 Heb bij transformatie aandacht voor de kwaliteit 
van de collectieve tuinen. Liever grote gebaren 
dan een veelheid van kleine dingen. Houdt het 
ontwerp helder. Niet elke collectieve achtertuin 
hoeft dezelfde funktie en vorm te krijgen. 

•	 Zorg voor variatie in aanbod van de groene 
openbare ruimte: kijkgroen, struingroen, parkjes, 
bloemenborders, gras, sportveldjes, speelplekken, 
moestuinen, groene parkeeroplossingen. 

•	 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.

•	 Houd de openbare ruimte van het winkelcentrum 
helder en geef het een voldoende groene uitstraling.
Organiseer reclameborden, uitstallingen en 
winkelwagentjes in bepaalde zones en beperk 
de aantallen van deze toevoegingen.

Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk

Handreikingen Bebouwing
•	 Respecteer het seriematige karakter van de 

planmatige woningbouw, dus veranderingen 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 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. 
•	 De extra verdieping wordt plat afgedekt 
•	 De extra verdieping is ondergeschikt aan 

de hoofdstructuur van het bouwblok 
•	 De extra verdieping ligt terug 

t.o.v. de voorgevelrooilijn. 
•	 De extra verdieping gaat niet ten koste van de 

eenheid met de andere woningen in de rij. Een eerste 
extra verdieping zal als ´trendsetter´ ontworpen 
moeten worden, voor extra verdiepingen die volgen. 
Extra verdiepingen complexgewijs aanpakken.

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Wees zuinig op de heldere en gedifferentieerde 

groenstructuur. 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. In iedere 
straat is het groen weer anders. Behoud en 
versterk de verschillende groenstructuren. 

•	 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. 
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Bebouwing

Een eventuele extra verdieping wordt plat afgedekt, is 
ondergeschikt aan de hoofdstructuur van het bouwblok, ligt terug 
t.o.v. de voorgevelrooilijn (‘setback’) en gaat niet ten koste van de 
eenheid met de andere woningen in de rij.

De juiste materialisering en kleurstelling tov het hoofdvolume 
draagt bij aan de ondergeschiktheid van de optopping. De 
optopping dient ook als ‘setback’ te worden geplaatst.

Ongeveer dezelfde maat bouw als hierboven maar 
nu met een openbaar pad tussen de tuin en het 
grasveld. Hierdoor is de overgangsruimte minder 
kwetsbaar en duidelijker qua begrenzing maar 
wordt de groene overgang ook opgeknipt in smalle 
strookjes.

Idem: hier is de rijkheid van Orden zoals het 
bedoeld was nog voelbaar.

Openbare ruimte

Prachtig gelaagde overgangen tussen 
woning en straat met een veelvoud aan 
hoogtes, vormen en texturen. De paar 
verspreid staande bomen geven extra diepte 
en voorkomen een saai beeld. Hier is de 
rijkheid van Orden zoals het bedoeld was 
nog voelbaar.
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Een mooie maar kwetsbare overgang 
tussen de woningen en de openbare 
ruimte. Het grasveld gaat direct over in 
een liefdevol onderhouden voortuin met 
bloemen en planten. Een persoonlijk accent 
in de openbare ruimte zonder dat het gaat 
domineren.

Nieuwbouw waarbij de overgangsruimte 
tussen een straat en een woning is 
teruggebracht tot een meter tegeltuin 
met een haag. Onvoldoende om de 
rijke groene voorzones van vroeger 
te benaderen. Het spaarzame groen 
voegt voor de bewoners en voor de wijk 
nauwelijks iets toe.

Hoge gebouwen staan in Orden altijd in hun eigen 
tuin. Een haag langs de straat markeert de grens. 
De invulling kan gelijk zijn als de omgeving (gras 
met bomen) maar ook bestaan uit sierheesters, 
speelplekken, moestuinen of vaste planten.

De verhoudingen van het grasveld zijn bijna gelijk aan 
die van de laagbouw, waardoor het de horizontaliteit 
van de architectuur extra benadrukt. Hoewel het 
openbaar groen is, schept het toch afstand en privacy

Openbare ruimte
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fraai assymetrisch groen profiel 
Rembrandlaan

Gerard Terborchstraat: stenig binnenterrein 
woonerfachtige opzet

parkeren fraai verhuld achter plantsoen bij 
woonflats Pieter Saenredamstraat

fraai asymmetrisch groen profiel 
Schilderswijk

fraai assymetrisch groen profiel met 
grasberm totaan de voorgevel (rechts)

Rooilijnverspringingen laagbouw Pieter 
Saenredamstraat

bejaardenwoningen Pieter de Hooghlaanspeelterrein ‘Kindervreugd’ op een 
binnenterrein in Orden Zuid

Orden Zuid
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3.5 Orden Zuid 
Stedenbouwkundige karakteristiek
Orden Zuid lijkt bij een snelle eerste blik heel eenvoudig van 
opzet en ‘veel van hetzelfde’, maar dat is niet geheel waar. 
Elke straatruimte bestaat uit een zorgvuldig opgebouwd 
straatprofiel, waarbij er geen twee dezelfde zijn. De rijke 
straatprofielen geven de buurt een aangename sfeer.
De buurt bestaat uit laagbouwwoningen, eenvoudige rijtjes uit 
de jaren 60 en 70, in blokverkaveling met privé achtertuinen en 
collectieve tuinen daar soms nog achter (Schilderskwartier).

Van oorsprong zijn sommige van de oudere woningen 
duplexwoningen, die later zijn samengevoegd tot één woning. 
De woningen maken onderdeel uit van het grotere geheel en zijn 
kwetsbaar voor individuele ingrepen, dat verstoort de eenheid 
en de rust. 

In de buurt is een grote speeltuin ‘Kindervreugd’ gelegen, 
opgericht in 1959, tegen het spoor aan, verscholen achter de 
woningen. De speeltuin, met clubhuis, is een ontmoetingsplaats 
en er worden veel activiteiten georganiseerd. Enkele jaren 
geleden is de speeltuin gerenoveerd en meer eigentijds ingericht 
volgens de principes van ‘avontuurlijk spelen’.

Het zuidelijk deel van de buurt is iets later aangelegd dan het 
Schilderskwartier. In dit gedeelte van de buurt staan de vier 
enige hoogbouw flats van Orden, ze geven maat en schaal aan 
de laan van Spitsbergen. En ze vormen een ensemble met de 
groene ruimte en vijver aan het spoor. Enkele jaren geleden zijn 
de flats ingrijpend gerenoveerd en dat geeft ze nu een fris en 
eigentijds uiterlijk. Deze flats vormen samen met het groen en de 
lage bebouwing van de wijk ook weer een stedenbouwkundige 
compositie.

De lagere woningen aan de zuidzijde van Orden Zuid zijn 
rijwoningen, allemaal gelijk van opzet in een woonerfachtige 
opzet, waarbij ook achterkanten aan de straat voorkomen. Waar 
dat over het algemeen een rommelig beeld geeft is dat in dit 
gebied stedenbouwkundig zorgvuldig opgelost met stenen 
bergingen en een groenstrook daarvoor. De buurt straalt veel 
eenheid en rust uit.

Aan de Pieter de Hooghlaan bevindt zich nog een deel met lage 
verouderde bejaardenwoningen. Hier zou op termijn ruimte 
kunnen komen voor een andere invulling.

Verder zijn er in de buurt nog twee flats aan de  Breitnerstraat 
te vinden, die samen een groene collectieve ruimtre omsluiten. 
Ook om deze flats is veel groen met grote bomen, waardoor de 
overgang naar de laagbouw harmonisch verloopt.

Bebouwingskarakteristiek
De naoorlogse buurt is planmatig ontworpen met identieke 
bouwblokken. Dit levert een samenhangend straatbeeld 
uit. De straten met woningen, soms flats en vooral veel 
groen stralen eenheid en rust uit. Hier en daar gaat het 
mis en wordt een voortuin voorzien van schutting.

Openbare ruimte
In  Orden wordt de binding van de woning met de buurt 
vormgegeven met de openbare ruimte. Dat is het cement. 
De openbare ruimtes maken de kwaliteit van de buurt. 
De voorzone tussen straat en woning wordt ingezet om 
een compositie te maken en geeft door de verschillende 
profielen eigenheid en identiteit aan iedere straat. 
Onderdeel van de zorgvuldig ontworpen openbare ruimte 
is ook de manier waarop de hoeken van de straten zijn 
vormgegeven. Oorspronkelijk was het beeld van de wijk 
zo opgebouwd dat de openbare grasstroken met heesters 
en boomgroepen die voor de woningen lagen ook overal 
om de hoeken doorliepen. Zo ontstond een maximaal 
ruimtelijk effect waarbij de woningen letterlijk aan alle 
zijden in het groen stonden en de ruimte om de gebouwen 
heen ‘spoelde’.
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voorbeeld helder profiel: stoep-straat-stoep met kenmerkende 30X30 tegels 
op de stoep en betonstraatstenen in grijspalet

Openbare ruimte

de ligusterhagen horen bij deze typerende naoorlogse bouw met rode pannen. Kies juist hier 
voor een erfafscheiding in liguster of herstel beschadigde delen
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk.

Handreikingen Bebouwing
•	 Respecteer het seriematige karakter van de 

planmatige woningbouw, dus veranderingen 
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 wordt door te veel ‘individualisering’. 

•	 Let ook bij renovaties op het bovengenoemde 
collectieve karakter. Per (collectief) blok een 
beperkt andere stijl is wel voorstelbaar.

•	 Gezien de eenheid in bebouwing en de nog afwezigheid 
van individuele dakopbouwen en de zichtbare 
achterkanten is het in deze buurt stedenbouwkundig 
ongewenst extra uitbreidingsmogelijkheden 
op de daken mogelijk te maken.

•	 Extra bouwmogelijkheden bevinden zich 
aan de achterzijde van de woningen.

•	
Handreikingen Openbare ruimte
•	 Behoudt het beeld van het groen als stromende 

ruimte, dat ordent en het casco is 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. 
Wanneer de  groenstructuur stevig is, zijn minder 
strenge regels voor de architectuur nodig. 

•	 Wees zuinig op de heldere en gedifferentieerde 
groenstructuur. In iedere straat is het groen weer 
anders. Behoud en versterk dat. De steeds wisselende 
straatprofielen met collectieve openbare ruimtes en 
privé tuinen zijn belangrijk voor de eenheid van Orden. 
Bedreigingen zijn daarbij het uitponden van woningen 
en de parkeerdruk. Het parkeren zou in sommige 
situaties aan de achterzijde kunnen worden opgelost.

•	 De hoekpercelen waarbij privacy en uitstraling 

van de groene ruimte elkaar soms bijten 
verdienen aandacht. Groene erfafscheidingen 
en aandacht voor de grotere eenheid van de 
groene ruimte zijn hierbij stedenbouwkundig 
van belang om verrommeling te voorkomen.

•	 Zorg ervoor dat collectieve achtertuinen 
niet te stenig worden. Een goed geplante 
boom of perk maakt het verschil. 

•	 Behoud de eenvoudige en traditionele profielindeling 
en materiaalkeuzes van de straten. 

Handreikingen Tuinen
•	 De naoorlogse straatjes met rode daken (Jan 

van Goyenlaan, Van Ostadelaan, Albert Cuyp, 
en de Ferdinant Bollaan) hebben een nog sterk 
samenhangend tuinbeeld met ligusterhagen op de 
erfgrenzen.  Behoud of versterkt dit fraaie beeld.
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Wederopbouw
INTERMEZZO

“Een onderwerp van voortdurende zorg,” zo werd de woningnood omschreven door de regering na de oorlog.

De overheid is in de wederopbouwperiode sterk richtinggevend geweest. In 1946 en 1947 stelde het Ministerie van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting de “Voorlopige Wenken” op voor eengezinswoningen en de etagebouw. Hierin 
werden aanwijzingen gegeven voor het ontwerpen van woningen. Het leidde in 1951 tot de “Voorschriften & Wenken”, 
een handleiding voor bij de tekentafel voor de woningbouwproductie. Deze voorschriften waren sterk beinvloed door de 
toenmalige ideeen over goede stedenbouw die al na de eerste wereldoorlog in opkomst waren. De in Duitsland gevestigde 
opleiding het Bauhaus had daarin veel invloed gehad. Onderwerpen die een rol speelden waren o.a. het scheiden van 
fucties, het ontbreken of verminderen van versieringen op gebouwen (dan nodig voor de functie van het gebouw) en het 
ruimte geven aan de auto. Het is ook een tijd met nieuwe mogelijkheden als het gaat om technieken en materiaal. Beton, 
pleisterwerk, het toepassen van liften, systeembouw en dergelijke worden veelvuldig toegepast. Door op grotere schaal 
liften toe te passen werd in deze tijd ook hogere bebouwing langzaam aan makkelijker om te realiseren.

Apeldoorn was niet zo zwaar getroffen door de oorlog als andere Gelderse steden zoals bijvoorbeeld Arnhem of Nijmegen. 
Maar hier ontstond wel een stijgende vraag naar woonruimte. Apeldoorn was, na Emmen, de snelst groeiende gemeente 
in Nederland. Het eerste na-oorlogse uitbreidingsplan in Apeldoorn kwam tot stand in 1948 - 1949. Dit “Uitbreidingsplan in 
Hoofdzaak” voor het gemeentelijk grondgebied was in 1943 al in voorbereiding maar de uitwerking ondervond vertragingen 
vanwege de oorlog. Het plan bood globale richtlijnen voor een verantwoorde ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn 
als verkeersknooppunt, industrie- en woonplaats. De bescherming van het natuurschoon was ook een speerpunt. Van 
belang was dat Apeldoorn als het ‘nationale centrum voor recreatie’ geen schade mocht ondervinden van de verdergaande 
verstedelijking.

De ligging en omvang van de nieuwe woonwijken, recreatiegebieden, industrieterreinen en infrastructuur werden in het 
Structuurplan van 1950 en opnieuw in het Structuurplan van 1960 vastgelegd. De diverse functies werden duidelijk van 
elkaar gescheiden. Deze stedenbouwkundige opzet is nu nog goed te lezen in Apeldoorn, van woonwijken Zuid en de 
Maten tot de industriële Kanaalzone, de recreatieterreinen Malkenschoten en Orderbos, maar ook in de woonwijk Orden 
(Noord, Midden en Zuid). 

Architectuur
In de naoorlogse jaren is in diverse bouwstijlen gebouwd. De architectuur varieert van traditioneel, met vertrouwde 
elementen als baksteen en zadeldaken, tot modern, met eigentijdse materialen als staal en beton, platte daken en grote 
glasvlakken. Ondanks de diversiteit is een naoorlogs pand herkenbaar. Dit zit vooral in de detaillering van een gebouw 
want hoewel een naoorlogs pand vaak als sober ervaren wordt, is er wel degelijk aandacht voor kunst en mooie afwerking 
geweest. Zo werd in 1952 het stimuleringsfonds “Fraaier Apeldoorn” opgericht. Met het fonds, gevoed met percentages 
uit de bouwleges, werd beeldende kunst aangekocht om het straatbeeld te verfraaien.  Daarnaast bestond er een regeling 
van het Rijk dat 1% van de bouwkosten van (semi-)overheidsgebouwen gereserveerd moest worden voor kunst.

De Sprengenparkflats: typische Wederopbouw bebouwing
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Handreikingen

•	 Respecteer het seriematige karakter van de planmatige woningbouw, dus veranderingen en toevoegingen aan 
de woning zijn ondergeschikt aan het totaalbeeld van een blok rijenwoningen. Voorkom dat een blok rijwonin-
gen een kakofonie van kleuren en materialen wordt door te veel ‘individualisering’. 

•	 Pas waar mogelijk een collectieve aanpak op of ontwerp trendsettende vernieuwingen die stijl dicteren voor 
toekomstige overige vernieuwingen van buurpanden. Let ook bij renovaties op het bovengenoemde collectieve 
karakter. Per (collectief) blok een beperkt andere stijl is wel voorstelbaar.

•	 Wees zuinig op de vaak aanwezige heldere en gedifferentieerde groenstructuur. Behoud en versterk dat. Zowel 
de collectieve openbare ruimtes en privé tuinen zijn daarbij belangrijk voor de eenheid. Bedreigingen zijn daar-
bij het uitponden van woningen en toename van parkeerdruk.

•	 Wees zuinig op Wederopbouwkunst, zoals het Sgraffito aan de voormalige Kweekschool voor Kleuterleidsters 
aan de Henri Dunantlaan.

Uitbreidingsplan 1960-1963 Orden A

1952 Plan in Onderdelen Wijk Orden

Het Bauhaus was een opleiding voor beeldende kunstenaars, 
ambachtslieden en architecten die van 1919 tot 1932 eerst te Weimar 
later te Dessau en daarna nog een jaar in Berlijn gevestigd was.

Wederopbouwkunst: Sgraffito aan de voormalige Kweekschool 
voor Kleuterleidsters aan de Henri Dunantlaan.



54 

uitzonderlijk breed profiel Frankenlaan

‘cul de sac’ met fraai centraal ‘groentje’ 
Keltenlaan

villa’s met bostuin aan de Asselsestraat

brede groene profiel met ventwegen Laan 
van Spitsbergen (zuidwaarts kijkend)

Mandela als baken aan de Laan van 
Spitsbergen (hoek Sportlaan)

het bos in de tuin Saksenlaan

bebouwingskarakteristiek FrankenlaanMazeratenstraatRondom Frankenlaan
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3.6 Rondom Frankenlaan
Stedenbouwkundige karakteristiek
De buurt is oorspronkelijk aangelegd om de militairen 
van de kazerne te kunnen huisvesten. De Frankenlaan is 
ook prominent gericht op de oorspronkelijke hoofdentree 
van de Kazerne. Vroeger reden de tanks door de laan. De 
verschillende rangen en standen van de militairen zijn 
terug te vinden in de bebouwingstypologie. De officieren 
in de woningen aan de Frankenlaan en de soldaten in de 
rijwoningen van de hofjes rondom de Saksenlaan. Al vanaf 
de oplevering van de woningen hebben er voornamelijk 
Apeldoorners gewoond die niet gelieerd waren aan de 
Willem III kazerne.
De buurt is duidelijk samenhangend van opzet en heeft 
een eigen positie en identiteit doordat het van de rest van 
Apeldoorn enigszins is afgescheiden  door bos, kazerne en 
Laan van Spitsbergen. De ligging is prachtig tegen het bos en 
het sportpark aan. Het is een zeer geliefde woonbuurt, waar 
mensen lang blijven wonen. Dit is ook zichtbaar in de vele 
woninguitbreidingen en optoppingen. 
Door het groene karakter en het bijzondere wegprofiel met 
grindbermen van de Frankenlaan kan de stedenbouwkundige 
structuur de wijzigingen in de oorspronkelijke en 
samenhangende architectuur meestal wel dragen. Er zijn wel 
enkele voorbeelden te vinden waar de stedenbouwkundige 
structuur en de architectonische kwaliteit onder druk zijn 
komen te staan.
Het een aantal jaren geleden vernieuwde Mandala, Een 
L-vormige flat met een hoger gedeelte in het hoekpunt, richt 
zich in maat en schaal meer op de Laan van Spitsbergen en de 
Sportlaan.

Bebouwingskarakteristiek
Het buurtje rondom de Frankenlaan is eind jaren 50 
aangelegd. De buurt is grotendeels planmatig ontworpen. 
De woningen zijn indertijd in dezelfde bouwstijl gebouwd. 
Deze stijl wordt ook wel de Shake hands stijl genoemd. 
De architectuur is zorgvuldig met verbijzonderingen. Het 
is traditioneel, maar wel zakelijk en zonder opsmuk. Er 

zijn een aantal verschillende typologieën, ook binnen 
dezelfde categorie woningen. Er is binnen een systeem 
een architectonisch spel met elementen als erkers, 
grote of kleine ramen, balkons. Hoewel er aan het begin 
van de Frankenlaan, aan de Marezatenstraat en aan 
de Asselsestraat ook wat andere villa’s tussenstaan, 
oogt de buurt als een eenheid. Langs de Frankenlaan 
staan tweekappers, langs de Asselsestraat vrijstaande 
woningen en langs de Saksenlaan/ Batavenlaan/ 
Tubantenlaan/ Keltenlaan staan korte rijen.

Openbare ruimte
De openbare ruimte bestaan uit gebakken klinkerstraten 
en stoepen van betontegels. De Frankenlaan heeft een 
uitzonderlijk breed profiel met grindbermen, stoepen, een 
strook met bomen en rozen en een vrij brede rijloper. Met 
de diepe voortuinen daarbij staan de woningen ver van de 
weg en daarmee elkaar af.
De rijwoningen in de andere straatjes staan gegroepeerd 
rondom groen ingerichte pleintjes. De achterzijde ligt veelal 
tegen een bosstrook aan. In de openbare ruimte staan grote 
eiken en beuken.
De Marezatenstraat is smaller met stoep en rijloper met 
betonklinkers. Aan één zijde staan villa’s, aan de andere zijde de 
parkeerplaats en groene ruimte voor waterberging van de flat 
Mandala. 
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Koester de bomen. U woont in het bos. 

Tuinen

Openbare ruimte

circa 18 m.

circa 38 
m.

Voorname brede profiel Frankenlaan met o.a.: rozenbottelperken met berken en diepe voortuinen
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk.

Handreikingen Bebouwing
•	 Respecteer het seriematige karakter van de 

planmatige woningbouw, dus veranderingen en 
toevoegingen aan de woning zijn ondergeschikt 
aan het totaalbeeld van het ensemble van 
woningen. Voorkom dat een blok rijwoningen 
een kakofonie van kleuren en materialen 
wordt door te veel ‘individualisering’. 

•	 Houdt de dakopbouwen gelijk aan de andere 
dakopbouwen in de rij of in de straat.

•	 Op sommige plekken, zoals aan de Frankenlaan 
is aan de zijkant aangebouwd. Maak aanbouwen 
hier van een ondergeschikt karakter en laat de 
oorspronkelijke architectuur ‘leesbaar’, door bijvoorbeeld 
te kiezen voor een andere materialisering. Zorg 
voor openheid en oriëntatie naar de openbare 
ruimte door ramen en geen blinde gevels.

•	 Extra / nieuwe bouwmogelijkheden bevinden 
zich aan de achterzijde van de woningen.

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Houdt het bijzondere straatprofiel van de 

Frankenlaan met grindbermen, stoep en 
perk met rozen en berken in stand.

Handreikingen Tuinen
•	 Houdt de hoekpercelen open of kies voor een 

erfafscheiding in de vorm van een haag.
•	 Houdt bij de zuidzijde van de Frankenlaan de 

doorlopende structuur met grote bomen in de 
achtertuinen in stand. Dit is vanaf de voorkant van de 
woningen zichtbaar en draagt stedenbouwkundig 
bij aan de groene structuur van de wijk.

•	 Pas een lage groene haag toe als 
afscheiding van de voortuin.

•	 Houd doorzichten tussen losstaande woningen in 
stand, zet ze niet dicht met een schutting maar gebruik 

groen om privacy in de achtertuin te waarborgen.
•	 Koester de bomen. U woont in het bos. 
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het rijk beplante J. Israelplantsoen

rustige straatprofielen die de wijk dienen entree naar bebouwde kom

groot groen terrein ten zuiden van de Pieter 
de Hoochlaan

repetitie van gelijksoortige dakopbouwen in 
de tweede lijn geeft samenhang in het beeld

Sluijtersstraat: woningen rondom groen 
pleintje als beëindiging van de straat

idyllische stadsrand aan de Govert 
Flinckstraat (lintbebouwing)

voorkantuitstraling aan de Laan van 
Spitsbergen (‘auto ingang’ zit aan de 
achterzijde)

Ordermolenweg West
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2.8 Ordermolenweg West
Stedenbouwkundige karakteristiek
De wijk rondom de Ordermolenweg heeft als sterk 
pluspunt haar ligging direct nabij het bos en de hier tevens 
fraai gelegen sportvelden. De wijk kent een menging 
van verschillende stijlen: lintbebouwing, woonerfjes en 
traditionele blokverkavelingen. De woningen zijn relatief 
klein en liggen tegelijkertijd op een unieke plek in het 
stedelijk weefsel van Apeldoorn. Om die reden blijven 
mensen er graag lange tijd wonen en is er een sterk 
buurtgevoel. De wijk wordt als een klein dorp ervaren. Er is 
veel behoefte aan woningvergroting, wat over het algemeen 
tot goede oplossingen heeft geleid. De buurtbewoners 
besteden over het algemeen veel aandacht aan de woning 
en de woonomgeving. Dit is in de wijk zichtbaar door veelal 
goed onderhouden groene tuinen.
Fraai zijn de vele kleine groene plantsoentjes en het wat grotere 
J. Israelplantsoen.
Niet alleen vlakbij de wijk is groen sterk vertegenwoordigd, 
maar ook in de wijk zijn groene speelplekken en collectieve 
boomgaard te vinden. 
Langs de Govert Flinckstraat aan de zuidzijde van de wijk wordt 
een oude spreng weer aangelegd.

Bebouwingskarakteristiek
Het westelijk deel van de buurt bestaat vooral uit kleine 
stempels van kortje rijtjes woningen (blokverkavelingen) 
uit de jaren ‘60/’70. Deze zijn georganiseerd rondom 
kleine woonerven. Op veelal het achtererf van de kavels 
zijn vele aan- en bijgebouwen te vinden. Tussen de Gerard 
Douwlaan en J. Israelplantsoen zijn rijtjes rug-aan-rug 
georganiseerd.
Opvallend zijn de vele dakopbouwen en dakkapellen in dit deel 
van de wijk. Door het ontstaan van een tweede laag is het beeld 
veranderd, maar het beeld is niet aangetast.
Op de hoek bij de Laan van Spitsbergen staat een rij 
seniorenwoningen in een boog uit de jaren ‘90/2000.
Zowel aan het zuidelijk deel van de Govert Flinckstraat als 
Ordermolenweg zijn nog kleine stukken lintbebouwing te 
vinden met individuele panden. Aan dat deel van de Govert 

Flinckstraat ligt de kaprichting haaks op de weg.
De zuidwestzijde van de wijk kent rijenwoningen uit de jaren 
‘70/’80 met carport aan de zijde die als funktionele voorzijde 
wordt gebruikt. De rijen zijn voor een deel met de andere 
zijde langs de Laan van Spitsbergen geplaats. Hier is een 
‘voorkantuitstraling’ van belang. Immers de panden begeleiden 
de Laan van Spitsbergen. De overige rijen in dit buurtdeel zijn 
rug-aan-rug verkaveld.

Openbare ruimte
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt gevormd door 
de grotere en kleinere fraaie groene plantsoentjes en 
straatprofielen die zonder pretentie zijn vormgegeven en 
daarmee de wijk ‘dienen’. De plantsoentjes met veelal één 
of enkele grote bomen zijn goed bijgehouden en voegen 
daarmee kwaliteit toe. In de meeste straten bepalen 
de groene voortuinen mede het groene beeld. Bomen 
staan eerder in de voortuin dan in de openbare ruimte. 
Hoekpercelen hebben extra aandacht nodig, gezien de 
verrommeling met o.a. schuttingen die hier gemakkelijk 
optreedt.
De straten kennen een eenvoudige materialisering 
in betonstraatklinkers en vierkante stoeptegels. De 
kleurtonen van ‘de vloer’ zijn neutrale dicht bij elkaaar 
liggende grijze tinten, wat bijdraagt aan een samenhangend 
beeld.
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repetitie van gelijksoortige dakopbouwen in de tweede lijn, waarop aangesloten mag worden

Bebouwing

Heb aandacht voor de vele plantsoentjes (met bomen) in de wijk. Rechts (fictief) wat er mis kan gaan in de kwaliteit als het plantsoentje er niet zou zijn. 
De ruimte wordt dan kaal en hard.

Openbare ruimte
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk

Handreikingen Bebouwing
•	 Respecteer het seriematige karakter van de 

planmatige woningbouw, dus veranderingen en 
toevoegingen aan de woning zijn ondergeschikt 
aan het totaalbeeld van het ensemble van 
woningen. Voorkom dat een blok rijwoningen 
een kakofonie van kleuren en materialen 
wordt door te veel ‘individualisering’. 

•	 Op sommige plekken, is aan de zijkant aangebouwd. 
Maak aanbouwen hier van een ondergeschikt karakter 
en laat de oorspronkelijke architectuur ‘leesbaar’, door 
bijvoorbeeld te kiezen voor een andere materialisering. 
Zorg voor openheid en oriëntatie naar de openbare 
ruimte door ramen en geen blinde gevels. 

•	 Extra / nieuwe bouwmogelijkheden bevinden 
zich aan de achterzijde van de woningen.

•	 Een aantal woningen kent een repetitie van gelijksoortige 
dakopbouwen in de tweede lijn, waarop aangesloten 
mag worden. De al aanwezige dakopbouwen vormen het 
prototype. 

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Heb aandacht voor behoud, inrichting en onderhoud 

van de vele plantsoentjes (met bomen) in de wijk.

Handreikingen Tuinen
•	 Houdt de hoekpercelen open of kies voor een 

erfafscheiding in de vorm van een haag.
•	 Erfgrenzen van de woningen aan de Jacob Marisstraat 

en Van Miereveltstraat hebben ook aan de zijde 
Laan van Spitsbergen aandacht nodig om ervoor 
te zorgen dat deze zijde zich fraai presenteert 
(voorkantuitstraling) aan deze grote entreeweg.
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sportveld ingebed in het bos

sportveld: hockey ingebed in het bos typische rustige stadsrandzone

voormalige Politie academie aan de Kleiberg

parkeerterrein bij sport clubgebouw de 
Pelikaan

weiland Ordermolenweg

entree naar langzaam verkeers assenkruis in 
het centrale midden van het sportpark

(halfverhard) parkeren ringweg sportpark 
Orderbos

Sportpark en Groen
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2.9 Sportpark en Groen
Stedenbouwkundige karakteristiek
Ten westen van de Laan van Spitsbergen ligt voorbij de 
buurten rondom Frankenlaan en Ordermolen West een 
uniek grootschalig sportterrein dat als ensemble met 
het bos is ontworpen. Het sportpark ligt verscholen in 
het bosrijke groen dat aansluit op het grootschalige bos 
erachter. Dit boskarakter loopt niet alleen door op het 
sportpark, maar ook tot ver in de buurten aan de westzijde 
van Apeldoorn.
Het sportpark in het bosparkachtige landschap is onderdeel van 
de hele westflank van Apeldoorn die in zijn geheel gekenmerkt 
wordt als bosrijk uitloopgebied van Apeldoorn. 
Het sportpark met haar diverse verenigingen bestaat uit grote 
openbare velden georganiseerd in een bospark met open groen 
omzoomde kamers van kunst- en grassportvelden. De open 
kamers liggen rondom een centraal bosparkachtig ‘midden’ 
omhuld door een ringweg, waarin naast bos nog enkele kleine 
grasvelden liggen. 
De verenigingsgebouwen liggen over het algemeen op enige 
afstand aan de buitenzijde van de ‘centrale ring’. Ze richten zich 
op de velden en keren zich af van de ring.

Het park heeft twee entrees: vanaf de Sportlaan en de 
Asselsestraat. De Sportlaan werkt vanaf de Laan van Spitsbergen 
als belangrijke entree naar het gebied. Hierop is een grote 
ontsluitingslus aangetakt die rondom de centrale ruimte in het 
midden loopt. De entrees naar de sportterreinen zijn aangetakt 
op de centrale ontsluitngslus. Het is van belang deze helderheid 
in tact te laten.
Het gebied heeft hoogteverschillen die variëren van 30 tot 45 
m +NAP. De incidentele hoogteverschillen worden plaatselijk 
geaccentueerd door de noodzakelijke vlakteligging van de 
velden; 
In het zuidelijke deel van het complex bevindt zich een 
middeleeuwse slakkenhoop en route naar de ring.

Ten zuidwesten van Ordermolen West liggen de terreinen 
met scouting, ruitersport en paardenweitjes eveneens in een 
kamerstruktuur. Dit gebied is in zijn funkties en opzet een typische 

Dit doorlopen van het boskarakter is ook ervaarbaar in het 
netwerk van onverharde bospaden dat is aangetakt op het 
omliggend bos.

rustige standsrandzone. Vanaf de kruizing Ordermolenweg - 
Berghuizerweg is het stedelijk weefsel ervaarbaar. Centraal door 
dit gebied loopt een spreng die inmiddels ook in de rest van 
Brink en Orden zichtbaar is gemaakt in de wijk.
In zijn algemeenheid zijn sport, recreatie en natuurbeleving in 
hun organisatie en vormgeving fraai met elkaar verweven in het 
gebied.

Bebouwingskarakteristiek
De gebouwen op het sportpark zijn ‘solitaire’ veelal 
doosvormige eenvoudige clubgebouwen. Aan de 
beëindiging van de Kleiberg staat een leegstaand pand 
waar de Nederlande Politieacademie in gehuisvest was. 
Het grootschalige gebouwencomplex uit de jaren ‘70/80 
heeft een orthogonale opzet rondom een groene patio. De 
vrije ligging van het gebouwencomplex in fraai landschap 
is van hoogstaande kwaliteit. De gehele setting heeft een 
atmosfeer waar natuur en rust de hoofdtoon zetten.

Openbare ruimte
Door het centrale midden lopen onverharde langzaam 
verkeerpaden in een assenkruis dat aantakt op het 
omliggende Asselsebos. Dit centrale bosparkachtige 
gebied wordt veel gebruikt door buurtbewoners, scholen 
en (sport-)verenigingen voor ongeorganiseerde sport, spel 
en evenementen. 
De Sportlaan en Ordermolenweg vormen samen met de 
ontsluitingslus de meest in het oog springende openbare wegen 
van het gebied, maar ook de sportvelden zelf zijn openbaar. 
Omdat de velden vooral door sportbeoefenaars worden 
gebruikt, is er in dit deel een meer semi-openbare beleving.
De wegen zijn geasfalteerd en de bosrand loopt door totaan de 
weg. Langs de centrale ontsluitingslus wordt haaks langs de weg 
geparkeerd. Op de sportlaan wordt ook wel geparkeerd, maar de 
ruime is hier niet voor bedoeld. Er is de nodige parkeerdruk in 
dit gebied. Er zijn slechts enkele parkeerterreinen. De sportclubs 
Pelikaan en AV ‘34 hebben ‘eigen’ parkeerterreinen.

Zowel sportterreinen als parkeerterreinen liggen altijd even van 
de weg af met hiertussen een struktuur van groene bossingels. 
Daarmee loopt het boskarakter als het ware door.
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het linker clubhuis is erg druk door een veelheid van vormen en stijlen en onduidelijke begeleiding naar de hoofdentree. Het gebouw is daardoor niet duidelijk leesbaar. De 2 
rechterfoto’s laten een helder leesbaar clubhuis zien.

Bebouwing

speel bij de inrichting van de terreinen in op de landschappelijke setting in het bos. Laat meubilair, speeltoestellen, omheiningen en dergelijke aansluiten de natuur

Openbare ruimte
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk.

Handreikingen Stedenbouw
•	 Behoud de gaafheid van de ringstruktuur.

Handreikingen Bebouwing
•	 Zorg voor heldere leesbare clubgebouwen. 

Niet een ‘veelheid van aan elkaar gelijmde 
doosjes’, maar één of enkele hoofdvormen.

•	 Zorg voor gevels die er aantrekkelijk uit zien, daar waar zij 
in het zicht staan. Denk aan voldoende openingen. Een 
blinde gevel geeft een anoniem en sociaal onveilig gevoel.

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Parkeer aan de ring (grasparkeren) of op de 

daarvoor bedoelde terreinen; niet aan de Sportlaan.
•	 Houdt het fraaie boskarakter intact; dat geldt 

ook voor de struktuur van de bossingels 
direct rondom de sportterreinen. Juist deze 
ligging maakt sportpark Orderbos uniek. 

•	 Ga behoudzaam om met de plaatsing en uiterlijke 
vorm van hekwerken. (Half)groen inpakken en ijl 
en transparant vormgeven heeft de voorkeur.

•	 Laat bospaden in informele halfverharding.
•	 Speel bij de inrichting van de terreinen in op de 

landschappelijke setting in het bos. Laat meubilair, 
terrassen, omheiningen, tribunes, speeltoestellen 
en eenvoudig van hoofdvorm zijn en sluit qua 
materialisering aan bij  de natuur.  Voorkom 
daarbij harde materialisering (liever gravel dan 
bestrating) en plaats geen plastic meubilair. 

•	 Houdt aantallen, intensiteit en schaal & maat 
van lichtmasten rondom de velden beperkt.
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Koning Willem III kazerne en Frank van Beijnen kazerne

oorlogsmonument aan de Sportlaan (ligt 
buiten de kazerne)

bovenstraat aan zuidzijde van gebouw 55 gebouw 55, benedenstraat (noordzijde)

gebouw 6, ten oosten van de noordelijke 
ingang

ingang noordzijde met gespiegelde 
gebouwen

gebouw 5, ten westen van de noordelijke 
ingang

parkeerterrein langs de Sportlaan, bij de 
westelijke ingang
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2.10 Koning Willem III kazerne 
/ Frank van Beijnen kazerne
Stedenbouwkundige karakteristiek
Het kazerneterrein ligt, omhuld met sterke groene 
randen en wat geisoleerd, aan de westrand van 
Apeldoorn aan de voet van de stuwwal op de overgang 
van bos en stad. Alleen bij de hoofdentree aan de 
noordzijde openbaart het gebied zich enigszins. Het 
projectgebied heeft een half open tot open karakter. Het 
terrein heeft hoogteverschil van circa 6 meter. Langs de 
zuidoostrand stroomt de Orderbeek. Ten zuidwesten van 
het kazerneterrein ligt het Orderbos dat overwegend 
beuken en naaldbomen bevat. De landschappelijke 
context heeft een hoge kwaliteit. De kazerne is niet 
publiek toegankelijk. 
De Koning Willem III kazerne werd in 1938 aanbesteed maar 
pas in 1963 voltooid. Hoewel de oorspronkelijke opzet niet 
volledig is gerealiseerd is de ordening helder en krachtig. 

Het complex bestaat uit een meer stedelijk deel (vooroorlogse 
KWIII kazerne) aan de noordzijde en een meer landschappelijk 
deel (naoorlogse Frank van Bijnenkazerne) aan de zuidzijde 
van het terrein. Gezamenlijk vormen ze tegenwoordig 
het nationaal opleidingsinstituut voor de Koninklijke 
Marechaussee. 

De oude KWIII kazerne is formeel opgezet met o.a. : een 
formele entreeroute met aan weerszijden gespiegeld een 
entreegebouw, een rij van 5 gebouwen identiek in maat, schaal 
en architectuur, een waaiervormige opzet van gebouwen 
rondom een centrale ruimte ed.

De Frank van Bijnen kazerne werd na 1960 ontwikkeld en heeft 
een minder formele struktuur. Er staan twee cultuurhistorisch 
interessante bureelgebouwen in het gebied (99 en 105). De 
ordening van de overige bebouwing in de FvB kazerne en de 
inrichting van het terrein heeft geen te behouden kwaliteit.
Het gebied van de FvB kazerne is meer open van karakter. Het 
reliëf is hier meer pregnant aanwezig.

In de noordoostzijde van het gebied staat een legeringsgebouw 
uit de jaren ‘80 dat zowel stedenbouwkundig als architectonisch 
niet ‘samenhangt’ in de gehele opzet van het kazerneterrein. 

Bebouwingskarakteristiek
Het terrein kent vele cultuurhistorisch waardevolle, 
karakteristieke panden met een militaire achtergrond.
De bouwwerken van de Koning Willem III kazerne zijn gebouwd 
tussen 1938 en 1963. De bouwwerken van de Frank van Beijnen 
kazerne zijn na 1960 gebouwd. Terugkerende thema’s in alle 
bouwwerken zijn: eenvoud, minimalisme en gezag.
Opvallend is het lange boogvormige gebouw dat het 
noordelijk en zuidelijk deel van het terrein op formele 
wijze begrenst. Aan het landschappelijk zuidelijk deel kent 
het gebouw 1 bouwlaag en een zogenaamde bovenstraat, 
terwijl het noordelijk deel uit 2 bouwlagen bestaat. De 
typologie van het gebouw heeft daarmee een analogie met 
dijkwoningen.

Openbare ruimte
Het gehele terrein is niet openbaar voor publiek, maar de 
doelgroepen die gebruik maken van het terrein ervaren er 
een openbare beleving.
Op 2 plaatsen bevinden zich entrees. Aan de noordzijde van het 
terrein ligt de hoofdtoegang met rondweg en entree-as naar 
het terrein. Aan de westzijde ligt een tweede entree. Het gehele 
terrein is omringd met omheiningen. 

Het noordelijk deel van het terrein is formeler ingericht en kent 
meer struktuur dan het zuidelijk deel. Opvallend element in het 
noordelijk deel is de centrale ruimte met exercitieterrein.
Geheel aan de zuidzijde van het terrein bevindt zich o.a. een 
stormbaan. Buiten het terrein aan de zuidoostzijde stroomt de 
sprengbeek langs het terrein.
Het parkeren vindt plaats in meerdere clusters veelal aan de 
randen van het terrein.
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geordende consistente architectuur: bij restauratie en renovatie is gebruik van originele 
materialen en terugbrengen van details het uitgangspunt

Bebouwing
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk.

Handreikingen Stedenbouw oude KWIII-kazerne
•	 De huidige formele opzet en ordening is 

inspiratie bij vernieuwingen en uitbreiding. 
Rooilijnen, hoofdvormen en geleding 
worden daarbij gerespecteerd.

•	 De centrale open ruimte en het exercitieterrein, 
blijven hoofdmoment van de ruimtelijke 
structuur waarop de bestaande en 
nieuwe bebouwing zich richt.

Handreikingen architectuur Boots II-Kazerne
•	 De gebouwen onderscheiden zich in ordening 

en consistente architectuur. Bij restauratie en 
renovatie is gebruik van originele materialen en 
terugbrengen van details het uitgangspunt.

•	 Ga bij toevoegingen uit van de huidige plastiek 
en de fragmentering van de gevel. 

•	 Bij nieuwbouw is het streven om zoveel mogelijk 
eenvoud en minimalistische detaillering 
(zonder ornament) te bereiken zodat de oude 
gebouwen ten volle tot hun recht komen. 

•	 Het nieuwe lesgebouw aan het exercitieterrein, 
wordt beschouwd als representant van de nieuwe 
functie, het nieuwe gezicht van de kazerne. Het 
gebouw is rationeel, oogt transparant, is gelaagd 
als een paspoort en straalt gezag en veiligheid uit.

Handreikingen openbare ruimte 
oude KWIII-Kazerne
•	 De verharding in het stedelijk deel wordt 

uitgevoerd in (defensie)klinkers. De 
verharding wordt als eenheid beschouwd. 

•	 De groene ruimtes bestaan uit gras, formeel 
geordende bomen rond het exercitie terrein, langs 
de assen en in de ronding bij gebouw 55. De overige 
begroeiing vrijer geplaatste heesters en bomen.  

•	 De omheining (hekwerk) aan de noordzijde van 
het terein blijft gehandhaafd. Rondom het gehele 
terrein blijven omheiningen transparant.

•	 Straat meubilair is familie van elkaar en Marechaussee 
blauw. Het ontwerp is strak, zorgvuldig en 
minimalistisch gedetailleerd en ondergeschikt 
ten opzichte van de overige bebouwing. 

•	 Parkeren wordt geclusterd opgelost.

Handreikingen stedebouw Frank 
van Bijnenkazerne
•	 De bebouwing is ondergeschikt en wordt zo 

compact mogelijk opgelost zodat er voldoende 
maat over blijft voor het landschap.

•	 De hoofdrichtingen en volumeopbouw zijn afgestemd 
op de opbouw en hoogteverschillen in het landschap.

Handreikingen architectuur 
Frank van Bijnenkazerne
•	 De architectuur bij nieuwbouw is 

terughoudend en refereert aan objecten in 
het landschap (bijvoorbeeld bunkers).

•	 Gebouwen 99 en 105 zijn cultuurhistorisch 
waardevolle objecten en bij restauratie en 
renovatie is gebruik van originele materialen en 
terugbrengen van details het uitgangspunt.

Handreikingen openbare ruimte 
Frank van Bijnenkazerne
•	 Het landschap bestaat uit terrassen met per 

terras een specifieke begroeiing/materialisering. 
Het laagste terras reikt tot aan de Laan van 
Spitsbergen en vormt een overgangszone tussen 
de laan en de bebouwing van de kazerne. 

•	 Het buitenprogramma en de materialisering/ 
begroeiing van de terrassen gaan samen. 

•	 De soortkeus aan beplanting voegt zich met de condities 
als hoogte, grondwater en bodemsamenstelling 
(hoe lager hoe natter). Dit zullen vooral soorten 
zijn die hier ‘van nature’ voorkomen.

•	 Hoogteverschillen worden aangezet met keermuren 
•	 Parkeren geclusterd opgelossen.
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PWA zone

de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn 
begrenst het gebied aan de zuidzijde

PWA-laan oostwaarts kijkend dorpse lintbebouwing

Waterloseweg met het Prinzgebouw in het 
vizier, noordoostwaarts kijkend

Prinzgebouw als baken op de hoek PWA-
laan en Koning stadhouderlaan

Groene en informele plekken

bedrijfsomplexen Koningswegsolitair bedrijfsomplex tussen Waterloseweg 
en Pr. Beatrixlaan
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2.11 PWA zone
Stedenbouwkundige karakteristiek
Aan de zuidzijde van de wijk Brinkhorst aan de naoorlogse 
doorbraken van de Prinses Beatrixlaan en Prins Willem 
Alexanderlaan ligt de PWA-zone. Het gebied is functioneel 
gevarieerd. 
In de nabijheid van het spoor zijn bedrijven gevestigd (kleine 
industrie en kantoren). Een concentratie van kantoren 
is bovendien gesitueerd nabij de tunnel van de Koning 
Stadhouderlaan onder het spoor. Deze kantoorbebouwing 
staat in sterk contrast met de dorpse lintbebouwing aan de 
Waterloseweg. De Waterloseweg was ooit de hoofdweg door 
het gebied en vormde een doorgaande verbinding van het 
centrum, via de Brinklaan richting Ughelen. Het lint is door 
latere infrastructuur, zowel het spoor als nieuwe wegen, 
zwaar doorsneden, waarmee er slechts een beperkt cluster 
woonbebouwing is overgebleven ter hoogte van de voormalige 
Groenewoudseweg. De Waterloseweg doet nu voornamelijk 
dienst als fietsroute.

Bebouwingskarakteristiek
De Waterloseweg vormt een onverwacht informeel 
buurtje vlak naast het centrum van de stad. Er wordt 
hier gewoond in de luwte van de stad. De grotendeels 
vrijstaande bebouwing langs het lint is gevarieerd en 
staat op overwegend smalle en diepe kavels. De woningen 
verschillen van architectuur en bouwperiode. Er staan 
nog enkele originele woningen die een bijzonder accent 
geven aan het straatbeeld. De woningen zijn allemaal 
georiënteerd op de weg met hier en daar een bijzonder 
accent als de compositie hier om vraagt, zoals op hoeken. 
De latere ontwikkeling SIR55 met patiowoningen langs de 
Waterloseweg sluit met de ritmiek en de kapvorm van de 
opbouwen aan bij de overige lintbebouwing. Het buurtje 
heeft een introvert karakter.
De bedrijfscomplexen langs het voormalige Koningslijntje 
hebben op zichzelf geen hoogwaardige uitstraling en de 
afwijkende schaal in het verder fijnkorrelige stedelijk 
weefsel is opvallend. Deze complexen hebben zich 
ontwikkeld vanuit de oorspronkelijke industrialisatie 

van watermolens langs de beken. Er zijn daardoor 
grote kaveloppervlakten ontstaan in contrast met de 
kleinschaligheid van de Apeldoornse bebouwing.

Openbare ruimte
De huidige spoorlijn wordt begeleid door een groenstrook. 
Bijzonder kenmerkend aan het gebied is het voormalige 
tracé van het ‘Koningslijntje’. Deze spoorlijn is inmiddels 
verdwenen maar het tracé is nog steeds herkenbaar 
aan het profiel en de groene inrichting van de Prinses 
Beatrixlaan, en aan de gebogen dijklichamen die aansluiten 
op de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn. Het tracé heeft 
zich ontwikkeld tot de voornaamste groenstructuur in het 
gebied. 
De oostelijke aansluiting is verruigd met beplanting en 
hekwerken waardoor de structuur alleen bij de kruising met 
de Waterloseweg leesbaar is. De westelijke boog is over de 
lengte beleefbaar door het wandelpad op het tracé van het 
voormalige spoor. In het verlengde van beide spoorbogen is 
de ruimtelijke continuïteit in de Beatrixlaan nog voelbaar. Dit 
door de spoorbogen van de omgeving afgesloten stuk van de 
Beatrixlaan herbergt het doodlopende verlengde deel van de 
laan en ten westen hiervan een waterbassin wat in gebruik is als 
overstort.
Naast het oude tracé van de ‘Koningslijn’ zijn de beeklopen 
kenmerkend in het gebied. Het oude beekdal heeft hier vanuit het 
verleden zijn stempel op gedrukt. Langs de PWA laan is er sprake 
van een groene uitstraling met hier en daar een paardenwei. Ter 
hoogte van de kruising PWA laan en Waterloseweg is ook nog 
duidelijk een groene ruimte aanwezig. Beeklopen kleuren hier 
nu, en in de toekomst nog meer de ruimte. In het woonbuurtje 
nabij de Waterloseweg beperkt de openbare ruimte zich tot de 
straatprofielen en een enkele plek voor een grasveldje met een 
verdwaalde boom.
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Locatie Groenewoud: een samenhangend object van moderne relatief lage architectuur ‘aan’ het landschap

Locatie Groenewoud: De steen ubbens KA1029 (hier in de plint van 
het Sparta Luce gebouw moet worden meegenomen als accent in de 
architectuur

Locatie Groenewoud: een samenhangend object ‘aan’ het landschap met een groene robuuste zone langs de PWA-laan
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Handreikingen Algemeen
•	 Kijk eerst op blz 23 voor de algemene 

handreikingen in uw wijk. 

Handreikingen Bebouwing
•	 De architectuur van de vooroorlogse 

bebouwingsstructuur is in het algemeen kleinschalig 
(‘kleine bebouwingsmaat’). De kleine maat in 
het oog houden bij (vervangende) nieuwbouw. 
Nieuwbouw of vervanging van bestaande 
bebouwing kan individueel ontworpen worden, 
waarbij een eigentijdse vormgeving mogelijk is.

•	 Besteed bijzondere aandacht aan de hoeken. 
Een hoekwoning met openingen aan beide 
straatgevels zorgt voor ‘ogen op straat’ en ziet 
er aantrekkelijker uit dan een blinde gevel.  

•	 Houd de kleuren gedekt of gebruik de oorspronkelijke 
kleur. Sluit aan op het kleurenpalet in de wijk.

•	 Ga zorgvuldig om met het plaatsen van schuren en 
schuttingen, zorg dat het zicht op achtergelegen 
groen zo veel mogelijk gehandhaafd blijft.

•	 Oriënteer woningen met de voorzijde naar de 
weg en zorg voor een levendige uitstraling.

Handreikingen Openbare ruimte
•	 Behoud het groen en voeg groen toe waar mogelijk, 

zowel in de openbare ruimte als in de privé-tuinen.
•	 Koester het informele karakter van de buurt.
•	 Probeer het parkeren zoveel mogelijk op de oprit 

of collectief achter de woningen te organiseren.
•	 Houd het informele karakter van de straat overeind blijft.

Handreikingen Tuinen
•	 De kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte 

wordt mede bepaald door hoe de erfafscheidingen er 
uit zien. Maak groene erfafscheidingen. Bijzondere 
aandacht vraagt hierbij de overgang naar de PWA-
laan.

•	 Maak uw voortuin groen of maak een geveltuin. 
•	 Houd giet- of smeedijzeren hekwerken, of fraaie 

bakstenen muurtjes in stand.
•	 Pas een lage groene haag toe als afscheiding van uw 

voortuin.
•	 Houd doorzichten tussen de woningen in stand, zet ze niet 

dicht met een schutting maar gebruik groen om privacy in 
de achtertuin te waarborgen .

•	 Een groene inrichting van de voor- en zijtuinen zijn in dit 
gebied van belang om een vriendelijk en dorps beeld te 
behouden. De woningen staan op relatief smalle en diepe 
kavels vrij dicht aan de weg. Voortuinen zijn vaak ondiep 
en ook zijtuinen zijn smal en daar waar ruimte is, zijn de 
zijtuinen verhard als oprit naar de achterzijde. Dit levert 
een stenig straatbeeld op. 

•	 Op enkele plekken staat een vrijstaande boom in een 
tuin, direct is te zien hoe dit het straatbeeld een groenere 
uitstraling geeft.

•	 Sluit met uw tuininrichting aan op de beekzone en houd 
deze zo veel mogelijk zichtbaar en beleefbaar.

Handreikingen locatie Groenewoud
Voor de ontwikkeling van de locatie Groenewoud 
is specifieke kadersteling van belang. Op 
hoofdlijnen wordt als handreiking meegegeven:
•	 Een samenhangend object ‘aan’ het landschap 

maken. De bebouwing heeft een duidelijke 
samenhang.

•	 Het landschap in de vorm van een groene robuuste zone 
bepaald het beeld aan de zijde van de PWA-laan.

•	 De bebouwing onderscheid zich van de omliggende 
oude lintbebouwing. Dat uit zich in de architectuur en de 
opbouw van het volume. De architectuur is modern.

•	 Het object vormt onderdeel van de herontwikkeling 
binnen de PWA-zone. In de al gerealiseerde projecten is 
er in de overgang naar het maaiveld gebruik gemaakt 
van een herkenbare steen. Zorg voor eenzelfde of 
samenhangende steen als accent in de architectuur.

•	 De bebouwing is relatief laag en houdt qua hoogte 
rekening met omliggende woningen.

•	 De aansluitingen van de nieuwe weg op de PWA-laan en 
de Waterloseweg liggen vast. Deze zijn weergegeven in de 
kaart op de linkerbladzijde.

•	 Auto’s zijn ondergeschikt aan het landschappelijke beeld.
•	 De bebouwing vormt een aantrekkelijk beeld (voorkanten) 

vanaf de PWA-laan.

individueel ontworpen eigentijdse vervangende nieuwbouw
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4.1. Algemeen
In dit hoofdstuk worden de formele regels beschreven 
waar aan uw plan tenminste moet voldoen. Het is een 
soort minimale kwaliteitsgarantie op grond van de 
Woningwet. Aan de regels uit dit hoofdstuk wordt uw 
plan formeel getoetst door de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit.Wanneer uw plan is ontwikkeld op basis van 
de Handreikingen in hoofdstuk 3 mag u er vanuit gaan 
dat uw plan ook voldoet aan de formele regels in dit 
hoofdstuk. Mocht desondanks uit de toetsing door de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onverhoopt blijken dat 
uw plan toch niet helemaal voldoet dan is de commissie 
verplicht om dit aan u uit te leggen.

De werkwijze van de commissie wordt verder uitgelegd 
op www.apeldoorn.nl/welstand.

4.2. Hoe werkt het welstandskader?

Thema’s
In het welstandsbeleid is het grondgebied van 
Apeldoorn verdeeld in diverse thema’s die het karakter 
van een gebied weergeven. De welstandscriteria 
verschillen dan ook per gebied. Bij het beantwoorden 
van de vraag of uw bouwplan voldoet aan het 
welstandsbeleid wordt dan ook altijd gekeken 
binnen welk thema uw plan valt. De thema’s van dit 
plangebied staan op bijgaande kaart. In de kadernota 
‘Over welstand gesproken’ wordt uitgelegd wat de 
verschillende welstandsthema’s zijn.

Niveaus
Vervolgens kijkt u naar het welstandsniveau van het 
gebied waarin uw plan ligt. Het welstandsniveau 
bepaalt hoe hoog de ambitie voor de ruimtelijke 
kwaliteit van een gebied is. Het welstandsniveau is 
bepalend voor de vraag of de gemeente meer of minder 
verplichtende regels stelt. Op bijgaande kaart kunt u 
zien welk welstandsniveau op u van toepassing is.

Matrix

4 Welstandskader
Op basis van welstandsthema’s en welstandsniveaus 
zijn in de matrix de regels uitgewerkt waaraan 
uw plan tenminste moet voldoen. Indien u meer 
achtergrondinformatie wenst over het formele 
welstandsbeleid adviseren wij u de Kadernota “Over 
welstand geschreven” te lezen. Deze kunt u vinden op 
http://www.apeldoorn.nl/welstand. 

Cultuurhistorische objecten
In het bestemmingsplan voor dit plangebied staan 
panden (en objecten) die in het bestemmingsplan de 
aanduiding ‘karakteristiek’ hebben gekregen, vanwege 
hun bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische 
waarden. Bij het beoordelen van bouwplannen voor 
deze objecten is behoud van de bijzondere ruimtelijke 
en cultuurhistorische waarden van belang. Daarbij is 
met name oorspronkelijkheid van het gevelbeeld en de 
hoofdvorm van belang. Voor beschermde monumenten 
geldt naast het welstandsbeleid, ook de Monumentenwet 
en Monumentenverordening.
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verklarende woordenlijst

Aanlegvergunningenstelsel
Specifiek vergunningenstelsel opgenomen in het 
bestemmingsplan gericht op het beperkt verharden van de 
voortuinen.

Bebouwingskarakteristiek
Opvallende kenmerken van de bebouwing. Datgene waaraan 
bouwwerken met een zelfde uitstraling te herkennen zijn.

Doorzicht
Het zicht tussen twee gebouwen door naar een 
achtergelegen gebied (tuin) of gebouw (bijgebouw / 
bedrijfsgebouw).

Handreiking
Hulp; ondersteuning; iemand de helpende hand bieden; in 
dit geval een helpende hand bij het maken 
van bouw- en of verbouwplannen.

Hoofdmassa 
Belangrijkste gebouw op de kavel; meestal de woning. De 
hoofdmassa is de 0orspronkelijke vorm van het gebouw dus 
zonder de aan- en uitbouwen.

Mansardedak / Mansardekap: 
Gebroken dak; waarbij het onderste gedeelte van het dak 
stijler is dan het bovenste gedeelte.

Negge
De ruimte tussen het materiaal van de muur (meestal 
metselwerk) en het kozijn.

Nokrichting
Richting van de nok van het dak.

Omgevingsvergunning
Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende 
vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, 

een sloopvergunning en een milieuvergunning. Om de 
aanvraagprocedure te versimpelen, zijn de verschillende 
vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, 
natuur en milieu samengevoegd tot 1 vergunning: de 
omgevingsvergunning

Verkaveling /verkavelingsplan
De manier waarop een gebied in kavels is verdeeld.

Wolfseind
Het afgeschuinde gedeelte van een schuindak; vaak toegepast 
op een zadeldak waarbij bovenaan een klein stuk van de 
voorgevel wordt afgeschuind.

Zadeldak
Een dak dat bestaat uit twee schuin tegen elkaar geplaatste 
gelijkhellende dakvlakken.
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deelgebied Bedrijventerrein

verkavelingtype Vrijstaande objecten

positie onderling Gezamenlijke voorgevellijn

afstand onderling Divers, krappe tussenmaten zijn mogelijk

plaatsing op kavel Veelal midden op kavel

bouwrichting Voorzijde gericht naar de openbare weg

herhaling / ritmiek Geen ritmiek, wel herhaling van gelijkvormige bouwmassa’s.

welstandsniveau zwaar     Voorgevel: toets in relatie tot de omgevingen op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgevingen op zichzelf staand    

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgevingen op zichzelf staand . Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

deelgebied Bedrijventerrein

opbouw hoofdmassa 1 tot 2 bouwlagen.

profiel	ruimte Profiel	van	reguliere	afmetingen	met	berm-rijweg-berm-voetpad	met	hierop	aansluitend	
voorterreinen waar soms laden en lossen en parkeren op geregeld is

samenstelling massa Divers per object bepaald met, zowel enkelvoudige en homogene massa’s als samengestelde en 
gevarieerde massa’s.

kapvorm en -richting Voornamelijk	plat	dak	en	een	enkele	keer	een	flauw	hellend	dak	(o.a.	boogdak).

relatieve omvang Middelgroot en groot

vormbehandeling Thematisch en expressief (kantoorgedeelte / kantoorpanden) of juist zeer eenvoudig (productie 
en opslag).

welstandsniveau zwaar     Voorgevel: toets in relatie tot de omgevingen op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgevingen op zichzelf staand    

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgevingen op zichzelf staand . Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

4.3. Beheercriteria voor thema Bedrijventerrein

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Bedrijventerrein

bouwstijl doosvormige gebouwen

geveltypering Verschillend.

gerichtheid en oriëntatie Eén- en tweezijdige  oriëntatie  met  hoofdentree  naar  de openbare weg.

geleding Verschillend, vaak wel horizontaal

indeling Gevarieerd, op functie gericht.

plasticiteit Gevarieerd,  met  vooral eenvoudige vlakke  gevels

welstandsniveau zwaar     Voorgevel: toets in relatie tot de omgevingen op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgevingen op zichzelf staand 

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgevingen op zichzelf staand . Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

deelgebied Bedrijventerrein

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Samenhang oorspronkelijk object niet altijd meer gehandhaafd

materiaalgebruik Gevarieerd, veelal metaal en kunststof voor bedrijfsbebouwing en baksteen, keramische 
geveltegels of glas voor representatieve functies zoals kantoorbebouwing.

kleurtoon en toepassing Gevarieerd, veelal materiaaleigen kleuren.

decoraties en ornamenten Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en eenvoudig.

welstandsniveau zwaar     Voorgevel: toets in relatie tot de omgevingen op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgevingen op zichzelf staand 

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgevingen op zichzelf staand . Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Bossen

verkavelingtype Vrijstaand.

positie onderling Gevarieerd.

afstand onderling Grote onderlinge afstand.

plaatsing op kavel Gevarieerd.

bouwrichting Gevarieerd.

herhaling / ritmiek Door sterke individualiteit en gebrek aan ordening geen herhaling en ritmiek.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 

omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 

omgeving

deelgebied Bossen

opbouw hoofdmassa Gevarieerd, platte voorbeelden en veelal één of twee lagen met kap. 

profiel	ruimte Gevarieerd. Veelal asfalt, halfverharding en informele straatinrichting.

samenstelling massa Gevarieerd.

kapvorm en -richting Gevarieerd.

relatieve omvang Gevarieerd.

vormbehandeling Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 

omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 

omgeving

4.3. Beheercriteria voor thema Bossen

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Bossen

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.

geveltypering Gevarieerd.

gerichtheid en oriëntatie Eén- of meerzijdig.

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling Gevarieerd.

plasticiteit Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 

omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 

omgeving

deelgebied Bossen

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid

Divers. Voorbeelden met kap veelal in hoge mate gaaf / oorspronkelijk.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen, houten geveldelen en houten kozijnen.

kleurtoon en toepassing Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een licht kleur gepleisterd, stuc- 
of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen of riet

decoraties en ornamenten Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 

omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal    Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 

omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Historische dorpsgebieden in de stad

verkavelingtype Voornamelijk vrijstaand en twee-onder-één-kap. Op een enkele plek een korte of langere rij of 
appartementencomplex

positie onderling Voorgevels vrijwel op één lijn. Kleine verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling Regelmatige afstand tussen woningen. Veelal kleine tussenruimte.

plaatsing op kavel Voornamelijk midden op kavel met ondiepe voortuinen en diepe achtertuinen.

bouwrichting Veelal haaks op de weg en soms ook evenwijdig. Apeldoornse huisjes altijd haaks op de weg.

herhaling / ritmiek Soms ensemblevorming met herhaling hoofdvorm en hoofdmassa (bijv. identieke kap).

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

deelgebied Historische dorpsgebieden in de stad

opbouw hoofdmassa Eén of twee lagen met kap

profiel	ruimte Veelal smalle eenvoudige straten: voetpad-straat-voetpad met ondiepe voortuinen hierop 
aangetakt

samenstelling massa Compact en enkelvoudig met veelal aanbouwen aan achterzijde en soms aan zijgevel.

kapvorm en -richting Veelal haaks en soms evenwijdig. Vaak zadeldak, mansardekap, schilddak. Apeldoornse huisjes 
zijn voorzien van een steil zadeldak met de noklijn haaks op de weg.

relatieve omvang Klein	en	fijnkorrelig	tot	middelgroot,	pandbreedte	tot	circa	7,5	meter

vormbehandeling Rechthoekig en kantig soms afgewisseld met vloeiende vormen

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

4.3. Beheercriteria voor thema Historische dorpsgebieden in de stad

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Historische dorpsgebieden in de stad

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende stijlen zijn traditionele 
baksteenarchitectuur en (overgangs)architectuur van eind 19de en begin 20ste eeuw met 
neorenaissancistische kenmerken.

geveltypering Gevarieerd. Weinig samenhang in het gevelbeeld. Regelmatig toepassing erker. 

gerichtheid en
oriëntatie 

Voornamelijk eenzijdig gericht naar publieke ruimte. Soms voordeur in zijgevel.

geleding Gevarieerd, veelal verticaal, maar ook neutraal en horizontaal.

indeling Gevarieerd. Bij twee-onder-één-kap en dubbele woningen vaak gespiegelde in gevelindeling.

plasticiteit Over het algemeen bescheiden plastiek met overstekende daken, neggen en eventueel 
bescheiden toevoegingen aan de voorgevel in de vorm van een erker.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

deelgebied Historische dorpsgebieden in de stad

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoort door individuele dominante toevoegingen. 
Enige variatie met genuanceerde toevoegingen is echter wel mogelijk.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en toepassing Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een licht kleur gepleisterd, stuc- 
of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen.

decoraties en ornamenten Gevarieerd. Zowel ambachtelijke klassieke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Instituten en buitenplaatsen

verkavelingtype Complexmatig.

positie onderling Functioneel en ruimtelijk geordend.

afstand onderling Variërend van dicht naast elkaar tot grote onderlinge afstand.

plaatsing op kavel Gevarieerd. In aantal gevallen (op onderdelen) symmetrisch
geordend.

bouwrichting Onderling naar elkaar gericht.

herhaling / ritmiek Sterke samenhang tussen gebouwen.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

deelgebied Instituten en buitenplaatsen

opbouw hoofdmassa Gevarieerd

profiel	ruimte Gevarieerd. Zowel pleinachtige ruimten als lanen, straten en paden

samenstelling
massa 

Gevarieerde hoofdvorm: zowel compact en enkelvoudig als samengesteld; veelal met 
aanbouwen. Duidelijk onderscheid hoofd- en bijgebouwen.

kapvorm en 
-richting 

Gevarieerde kapvormen, met hellende dakvlakken, zowel enkelvoudig als samengesteld. Ook 
platte daken.

relatieve omvang

vormbehandeling 

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

4.3. Beheercriteria voor thema Instituten en buitenplaatsen

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Instituten en buitenplaatsen

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Vooroorlogse gedeelte KWIII zakelijke ..architectuur

geveltypering Gevarieerd

gerichtheid en
oriëntatie 

Gebouwen overwegend meerzijdig en onderling naar elkaar gericht

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal. Oude KWIII gedeelte horizontaal

indeling Gevarieerd. In sommige gevallen sterke onderlinge samenhang binnen complex.

plasticiteit Gevarieerd. In sommige gevallen sterke onderlinge samenhang binnen complex.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

deelgebied Instituten en buitenplaatsen

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.

materiaalgebruik Steenachtig (voornamelijk baksteen), houten geveldelen en kozijnen. Oude KWIII stalen 
kozijnen en ramen

kleurtoon en toepassing Gevarieerd. Veel voorkomend is geel metselwerk. 

decoraties en ornamenten Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Lintbebouwing

verkavelingtype Bebouwingslint met vrijstaande, twee-onder-één-kap en soms geschakeld in serie van 2 tot 4 
woningen of winkelpanden.

positie onderling Voorgevels vrijwel op één lijn. Kleine verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling Verschillende afstanden tussen woningen. Relatief weinig tussenruimte.

plaatsing op kavel Midden op kavel met ondiepe voortuinen en diepe achtertuinen.

bouwrichting Veelal haaks en ook evenwijdig op de weg. Apeldoornse huisjes altijd haaks op de weg.

herhaling / ritmiek Soms ensemblevorming met herhaling hoofdvorm en hoofdmassa (bijv. identieke kap).

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

deelgebied Lintbebouwing

opbouw hoofdmassa Eén, twee of drie lagen met kap. Hoge verdiepingshoogten. Langs hoofdroutes sporadisch 
solitaire appartementencomplexen.

profiel	ruimte Gevarieerd.

samenstelling
massa 

Compact en enkelvoudig met veelal aanbouwen aan achterzijde en soms aan zijgevel.

kapvorm en 
-richting 

Veelal haaks en soms evenwijdig. Vaak zadeldak, mansardekap, schilddak. Enkele 
winkelpanden hebben een plat dak. Apeldoornse huisjes zijn voorzien van een steil zadeldak 
met de noklijn haaks op de weg.

relatieve omvang Klein	en	fijnkorrelig	tot	middelgroot,	pandbreedte	tot	circa	7,5	meter.	Enkele	winkelpanden	
onderscheiden zich in een bredere maat.

vormbehandeling Rechthoekig en kantig soms afgewisseld met vloeiende vormen

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

4.3. Beheercriteria voor thema Lintbebouwing

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Lintbebouwing

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende stijlen zijn traditionele 
baksteenarchitectuur (waaronder de Apeldoornse huisjes) en (overgangs)architectuur van eind 
19de en begin 20ste eeuw met neo-renaissancistische kenmerken.

geveltypering Gevarieerd. Weinig samenhang in het gevelbeeld. Regelmatig toepassing erker. 

gerichtheid en
oriëntatie 

Voornamelijk eenzijdig gericht naar publieke ruimte. Soms voordeur in zijgevel.

geleding Gevarieerd, veelal verticaal, maar ook neutraal en horizontaal.

indeling Gevarieerd. Bij Apeldoornse huisjes eenvoudige indeling met beneden grotere ramen en boven 
veelal twee kleinere ramen.

plasticiteit Over het algemeen bescheiden plastiek met overstekende daken, neggen en eventueel 
bescheiden toevoegingen aan de voorgevel in de vorm van een erker.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

deelgebied Lintbebouwing

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoort door individuele dominante toevoegingen. 
Enige variatie met genuanceerde toevoegingen is echter wel mogelijk.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen. 

kleurtoon en toepassing Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een lichte kleur gepleisterd, 
stuc- of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen. 

decoraties en ornamenten Gevarieerd. Zowel ambachtelijke klassieke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Moderne architedctuur en stedenbouw

verkavelingtype Gestempelde structuur van (half)open bouwblokken en strokenbouw met rijtjeswoningen en 
gestapelde woningbouw in groene setting. Regelmatig gecombineerd met twee-onder-één-kap 
en vrijstaande woningen.

positie onderling In voorgevellijn en vrijstaand in groene setting.

afstand onderling Geen bij rijtjes en gestapelde woningbouw. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen 
ruime
tussenruimte.

plaatsing op kavel Over gehele breedte van kavel. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen gecentreerd op 
twee kavels of één kavel.

bouwrichting Rijtjeswoningen in langsrichting. Twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen divers.

herhaling / ritmiek Ritmiek door herhaling van gelijkvormige bouwmassa’s en identieke gevelindeling.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

deelgebied Moderne architedctuur en stedenbouw

opbouw hoofdmassa Rijtjeswoningen: 1 (bungalow/patiowoning) of 2 bouwlagen met kap of plat dak. Moderne 
villa’s	met	veelal	plat	dak.	Gestapelde	woningbouw:	portiek-	en	galerijflats	met	plat	dak	en	
appartementen boven winkels. 

profiel	ruimte Diverse	profielen:	Relatieve	brede	symmetrische	profielen	en	assymetrische	profielen

samenstelling
massa 

Homogeen en enkelvoudige massa’s. Symmetrie.

kapvorm en 
-richting 

Zadeldaken in langsrichting en platte daken.

relatieve omvang Middelgroot tot groot.

vormbehandeling Eenvoudig en veelal kantig met rechte vormen.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

4.3. Beheercriteria voor thema Moderne architectuur en stedenbouw

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Moderne architedctuur en stedenbouw

bouwstijl Modern en functionalistisch (zakelijk en eenvormig) met vaak nog traditionele invloeden. 
Industriële bouwmethoden bepalend voor beeld door in de gevel zichtbare betonvloeren en 
prefab gevel- en kozijnpanelen.

geveltypering Standaard gevel, veel gebruik van kozijnpuien.

gerichtheid en
oriëntatie 

Laagbouw eenzijdig gericht op publieke ruimte. Middelhoogbouw tweezijdig.

geleding Horizontaal en/of verticaal.

indeling Eenvoudig en traditioneel, soms gestileerd.

plasticiteit Vlak. Bij gestapelde woningbouw vaak diepte in de gevel door (gedeeltelijk) inpandige balkons 
en/of entreepartijen

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

deelgebied Moderne architedctuur en stedenbouw

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Oorspronkelijke samenhang staat onder druk door de behoefte aan modernisering en vergroting 
van de woning.

materiaalgebruik Steen gecombineerd met kunststof, staal, hout in panelen en kozijnen. Uniformiteit per bouwblok 
of complex.

kleurtoon en toepassing Roodbruin, lichtbruin tot zandkleurig, grijzen en witten in metselwerk en pleister- en stucwerk 
en eventueel rode of gesmoorde (grijze) pannen. Opvallend en onderscheidend kleurgebruik 
voornamelijk in boeiboorden, betonelementen zoals balustrades en in gevel-/kozijnpanelen. 
Uniformiteit per bouwblok of complex.

decoraties en ornamenten Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en eenvoudig. Uniformiteit 
per	bouwblok	of	complex.	Oudere	portiekflats	vaak	nog	met	veel	aandacht	voor	detaillering	en	
ornamenten vormgegeven.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Parken, groenzones, begraafplaatsen

verkavelingtype In principe terughoudend in bebouwing. Vrijstaande objectmatige bebouwing.

positie onderling Onbepaald

afstand onderling Grote onderlinge afstand in parken en groenzones. Onbepaald op begraafplaatsen.

plaatsing op kavel Onbepaald

bouwrichting Onbepaald

herhaling / ritmiek Door sterke individualiteit en gebrek aan ordening geen herhaling en ritmiek.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

deelgebied Parken, groenzones, begraafplaatsen

opbouw hoofdmassa Voornamelijk één bouwlaag.

profiel	ruimte Landschappelijke ruimte, vaak geen relatie met andere bebouwing.

samenstelling
massa 

Gevarieerd.

kapvorm en 
-richting 

Gevarieerd.

relatieve omvang Klein tot middelgroot.

vormbehandeling Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

4.3. Beheercriteria voor thema Parken, groenzones, begraafplaatsen

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Parken, groenzones, begraafplaatsen

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.

geveltypering Gevarieerd

gerichtheid en
oriëntatie 

Alzijdige oriëntatie maar met hoofdentree vaak eenzijdig gericht naar publieke ruimte.

geleding Gevarieerd

indeling Gevarieerd

plasticiteit Gevarieerd

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

deelgebied Parken, groenzones, begraafplaatsen

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Samenhang in architectuurbeeld.

materiaalgebruik Natuurlijke materialen, passend bij de kwaliteit en de sfeer van het (gerenoveerde) park.

kleurtoon en toepassing Materiaaleigen kleuren.

decoraties en ornamenten Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Sport en recreatie

verkavelingtype Vrijstaande objecten.

positie onderling Onbepaald.

afstand onderling Onbepaald.

plaatsing op kavel Onbepaald.

bouwrichting Onbepaald.

herhaling / ritmiek N.v.t.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

deelgebied Sport en recreatie

opbouw hoofdmassa 1 en 2 lagen met kap of plat dak.

profiel	ruimte Landschappelijke ruimte met ruime wegen. Geen relatie tot andere bebouwing.

samenstelling
massa 

Samengestelde en gevarieerde bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Meestal plat, soms eenvoudig zadeldak, lessenaardak of gebogen
kapvorm.

relatieve omvang Middelgroot en Grootschalig.

vormbehandeling Eenvoudig met kantige, rechte vormen of juist thematisch met kantige
en vloeiende vormen.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

4.3. Beheercriteria voor thema Sport en recreatie

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Sport en recreatie

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Utilitair.

geveltypering Utilitair

gerichtheid en
oriëntatie 

Alzijdige oriëntatie maar met hoofdentree vaak eenzijdig gericht naar
publieke ruimte. Soms gecombineerd met tribune gericht naar
sportvelden.

geleding Gevarieerd.

indeling Gevarieerd.

plasticiteit Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving    

deelgebied Sport en recreatie

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Verschillend

materiaalgebruik Gevarieerd.

kleurtoon en toepassing Gevarieerd, vaak materiaaleigen kleuren.

decoraties en ornamenten Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en
eenvoudig.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Stedelijke bebouwing met gemengde functies

verkavelingtype vrijstaande volumes en wandvorming

positie onderling Gevarieerd, met overwegend rechte, licht gebogen of getrapte voorgevelrooilijn.

afstand onderling Bij losstaande volumes relatief grote afstand onderling, bij wandvorming kleine tussenmaten

plaatsing op kavel Losstaande volumes relatief centraal op het kavel, bij wandvorming gebouwen aan de weg met 
relatief kleine vooorterreinen

bouwrichting De weg volgend, in aantal gevallen meebuigend met de weg.

herhaling / ritmiek Ritmiek op een enkele plek door herhaling van gelijkvormige bouwmassa’s.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

deelgebied Stedelijke bebouwing met gemengde functies

opbouw hoofdmassa Bouwhoogte van ca. 12-15 meter (4-5 bouwlagen). Op randen en stedenbouwkundig markante 
locaties: hoogbouw. 

profiel	ruimte Divers,	meestal	aan	ruime	sterk	geformaliseerde	verharde	profielen	met	scheiding	van	
verkeerssoorten. 

samenstelling
massa 

Gevarieerd

kapvorm en 
-richting 

Overwegend platte daken. Daarbij is bovenste bouwlaag regelmatig 
als eindlaag vormgegeven.

relatieve omvang Groot

vormbehandeling Gevarieerd. Relatief eenvoudig.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

4.3. Beheercriteria voor thema Stedelijke bebouwing met gemengde functies

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Stedelijke bebouwing met gemengde functies

bouwstijl Baksteenarchitectuur uit diverse perioden en zogenaamd Brutalisme
(betonbouw).

geveltypering Gevarieerd.

gerichtheid en
oriëntatie 

Voornamelijk gericht naar publieke ruimte. In tweede instantie gericht op gezamenlijke privé-
ruimte aan binnen- of achterzijde. 

geleding Horizontaal en verticaal.

indeling Over het algemeen zeer geordend.

plasticiteit Zowel vlak als plasticiteit en/of schaduwwerking door uitwendige en inpandige balkons, 
verspringingen in de gevels, trappenhuizen, etc.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

deelgebied Stedelijke bebouwing met gemengde functies

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

In hoge mate gaaf en oorspronkelijk.

materiaalgebruik Woningbouw: ambachtelijk; steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen. 
Voorzieningen en bedrijfsgebouwen: gevarieerd; metaal, glas, beton, kunststof, coatings, mat 
en glanzend.

kleurtoon en toepassing Materiaaleigen kleuren.

decoraties en ornamenten Beperkte detaillering. Sterke mate van gelijkvormigheid en sterk verbonden met constructie en/
of architectuur.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Thematische architectuur en stedenbouw

verkavelingtype Vaak rijtjeswoningen met variaties in verkavelingtypen gekoppeld aan stedenbouwkundige 
opzet van de hele buurt of wijk. Zoals rijtjeswoningen in rechte en gebogen stroken of gesloten 
en open bouwblokken. Vaak gecombineerd met urban villa’s, (geschakelde) twee-onder-één-
kap en vrijstaande woningen. Gestapelde woningbouw veelal langs hoofdroutes, belangrijke 
ruimten en als accent van hoeken.

positie onderling Per bouwblok bepaald.

afstand onderling Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen grote tussenruimte.

plaatsing op kavel Over gehele breedte van kavel. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen gecentreerd 
op respectievelijk twee kavels of één kavel.

bouwrichting Wisselend met regelmaat of onbepaald.

herhaling / ritmiek Per bouwblok ritmiek door massa/gevelindeling/toevoegingen voorzijde.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

deelgebied Thematische architectuur en stedenbouw

opbouw hoofdmassa Rijtjeswoningen: 1 tot 3 bouwlagen met kap of plat dak.
Gestapelde woningen: 3 tot 5 woonlagen.

profiel	ruimte Brede	profielen	vaak	gecombineerd	met	groenzones	en	waterlopen.

samenstelling
massa 

Gevarieerd, per bouwblok bepaald.

kapvorm en 
-richting 

Divers, veel voorkomend zijn zadeldaken, asymmetrische daken, lessenaardaken en platte 
daken.

relatieve omvang Middelgroot tot groot.

vormbehandeling Gevarieerd met zowel kantige als vloeiende afgeronde vormen. Soms ook expressieve vormen.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

4.3. Beheercriteria voor thema Thematische architectuur en stedenbouw

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Thematische architectuur en stedenbouw

bouwstijl Van eigentijdse expressieve architectuurstijlen met opvallende vormen, materialen en kleuren 
tot historiserende woonbebouwing met sterke
verwijzingen naar het dorpse, landelijke en traditionele karakter. Van neo-traditioneel tot neo-
modern (kubistisch, staal, beton en glas) met een postmodernistische inslag in de architectuur 
door de vele historische reminiscenties.

geveltypering Traditioneel of gestileerd.

gerichtheid en
oriëntatie 

Eén- of meerzijdig.

geleding Horizontaal	en/of	verticaal.	Soms	figuratief	en	experimenteel.

indeling Traditioneel of gestileerd en soms expressief.

plasticiteit Per bouwblok bepaald.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

deelgebied Thematische architectuur en stedenbouw

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Oorspronkelijke samenhang nog aanwezig.

materiaalgebruik Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex.

kleurtoon en toepassing Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex.

decoraties en ornamenten Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Traditionalistische architectuur in blokverkaveling

verkavelingtype Rijtjeswoningen in strokenverkaveling of (half)open bouwblokken. Gestapelde woningbouw veelal 
langs hoofdroutes.

positie onderling Rijtjeswoningen zowel in verspringende als in rechte voorgevellijn.

afstand onderling Geen.

plaatsing op kavel Meestal iets teruggelegen met voortuin.

bouwrichting Evenwijdig aan de weg.

herhaling / ritmiek Ritmiek door herhaling van gelijkvormige bouwmassa’s en identieke gevelindeling. Schoorstenen 
versterken de ritmiek.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

deelgebied Traditionalistische architectuur in blokverkaveling

opbouw hoofdmassa Rijtjeswoningen: 2 bouwlagen met kap. 

profiel	ruimte Homogeen en zowel symmetrisch als asymmetrisch. Afstand is gelijk aan 1 tot 2 maal de 
pandhoogte inclusief voortuinen. Continuïteit in de as door rechte voorgevellijnen

samenstelling
massa 

Enkelvoudig of samengestelde massa’s op hoeken of bij twee-onderéén-kap woningen. 
Symmetrie.

kapvorm en 
-richting 

Zadeldak vaak met vliering, sporadisch lessenaardak.

relatieve omvang Klein	en	fijnkorrelig	tot	middelgroot,	pandbreedte	tot	+/-	7,5	m.

vormbehandeling Eenvoudig, traditioneel en veelal kantig met rechte vormen.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

4.3. Beheercriteria voor thema Traditionalistische architectuur in blokverkaveling

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Traditionalistische architectuur in blokverkaveling

bouwstijl Traditionele baksteenarchitectuur met minimaal aangetast gevelbeeld.

geveltypering Standaard gevel.

gerichtheid en
oriëntatie 

Voorgevel gericht op publieke ruimte, straat of plein.

geleding Evenwichtig en geschakeerd en over het algemeen een eenvoudige gevelindeling met 
samenhang in het gevelbeeld met horizontale belijning.

indeling Traditioneel, eenvoudig en ingetogen. Zijgevels voorzien van raamopeningen.

plasticiteit Vlakke gevels met weinig dieptewerking door kozijnen en deuren.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

deelgebied Traditionalistische architectuur in blokverkaveling

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Samenhang per bouwblok vaak nog behouden maar soms door individuele toevoegingen 
aangetast. Oorspronkelijke samenhang staat
onder druk van de behoefte aan modernisering en vergroting van de woning.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen. Uniformiteit per bouwblok of complex.

kleurtoon en toepassing Donkere aardkleuren / roodbruin metselwerk en rode of gesmoorde (grijze) pannen. 
Uniformiteit per bouwblok of complex.

decoraties en ornamenten Eenvoudige detaillering zoals klein dakoverstek, gemetselde negge en metselversieringen, 
houten goot- en daklijsten, weinig tot geen ornamenten.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Tuinwijken, volkswoningbouw

verkavelingtype Voornamelijk geschakeld in Sprengendorp, twee-onder-één-kap in Daalakkerweg / Goede 
Woningenweg en omgeving.

positie onderling Sprengendorp: verspringingen per rijtje. Daalakkerweg / Goede Woningenweg en omgeving: 
voorgevellijn meebewegend met de weg. 

afstand onderling Bij twee-onder-één-kap woningen ruime tussenruimte.

plaatsing op kavel Bij Sprengendorp op meerdere kavels met ondiepe voortuin. Bij twee-onder-één-kap woningen 
gecentreerd op kavel met ondiepe voortuin.

bouwrichting Sprengendorp: vooral in langsrichting met (vooruitstekende) dwarse delen in middendeel rijtje. 
Daalakkerweg / Goede Woningenweg en omgeving: vooral in langsrichting

herhaling / ritmiek Ritmiek door herhaling van identieke gevelindeling en oorspronkelijke toevoegingen zoals 
topgevels en dakkapellen.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

deelgebied Tuinwijken, volkswoningbouw

opbouw hoofdmassa 1 bouwlaag met kap met dakkapellen.

profiel	ruimte Sprengendorp: Symmetrische organisatie van rijtjes aan de ruimte. Afstand is gelijk aan circa 2 
maal de pandhoogte inclusief voortuinen. Daalakkerweg / Goede Woningenweg en omgeving:  
assymetrisch verspringing van de tweekappers aan de ruimte. Afstand is gelijk aan circa 1,5  maal 
de pandhoogte inclusief voortuinen.

samenstelling
massa 

Sprengendorp: samengestelde symmetrische massa’s (rijtjes met vooruitstekende dwarse delen).
Daalakkerweg / Goede Woningenweg en omgeving: samengestelde symmetrische massa (twee-
onderéén-kap woningen).

kapvorm en 
-richting 

Samenhangend per bouwblok zadeldaken.

relatieve omvang Klein	en	fijnkorrelig	tot	middelgroot,

vormbehandeling Eenvoudig, traditioneel en veelal kantig met rechte vormen.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

4.3. Beheercriteria voor thema Tuinwijken, volkswoningbouw

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Tuinwijken, volkswoningbouw

bouwstijl Traditionele baksteenarchitectuur.

geveltypering Sprengendorp: standaard gevel met vooruitstekend middendeel (risaliet) in het midden. 
Daalakkerweg / Goede Woningenweg en omgeving: standaard gevel

gerichtheid en
oriëntatie 

Voorgevel gericht op publieke ruimte, straat of plein.

geleding Evenwichtig en geschakeerd en een eenvoudige gevelindeling met samenhang in het 
gevelbeeld door belijning.

indeling Traditioneel, eenvoudig en ingetogen. Zijgevels voorzien van raamopeningen.

plasticiteit Vlakke gevels met weinig dieptewerking door kozijnen en deuren, met op hoeken en 
gecentreerd in bouwblok regelmatig een verspringing.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

deelgebied Tuinwijken, volkswoningbouw

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Samenhang per tuindorp nog behouden niet of nauwelijks door individuele toevoegingen 
aangetast.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en toepassing Donkere aardkleuren / roodbruin metselwerk en rode dakpannen (Sprengendorp) en 
...kleurdakpannen (Daalakkerweg / Goede Woningenweg eo) . Kleurstelling van kozijnen en 
deurposten is licht (wit of licht crème); draaiende delen in een donkere kleur.

decoraties en ornamenten Eenvoudige detaillering zoals klein dakoverstek, gemetselde negge en metselversieringen, 
houten goot- en daklijsten, weinig tot geen ornamenten.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Villagebieden

verkavelingtype (Overwegend) vrijstaand.

positie onderling Verspringingen in voorgevelrooilijn.

afstand onderling Variërend van dicht naast elkaar tot grote onderlinge afstand.

plaatsing op kavel Midden op kavel met relatief ondiepe voortuinen en diepe achtertuinen.

bouwrichting Evenwijdig en haaks op de weg. Door vierkante hoofdvorm veelal onbepaald.

herhaling / ritmiek Door sterke individualiteit geen herhaling en ritmiek.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

deelgebied Villagebieden

opbouw hoofdmassa Vooral twee lagen met kap. Hoge verdiepingshoogten op begane grond.

profiel	ruimte Breed en gevarieerd. Lanenstructuur met veel ruimte en informele verkeersinrichting.

samenstelling
massa 

Gevarieerde hoofdvorm: zowel compact en enkelvoudig als samengesteld; veelal met 
aanbouwen. Duidelijk onderscheid hoofdmassa en aanbouwen.

kapvorm en 
-richting 

Gevarieerde kapvormen, met hellende dakvlakken, zowel enkelvoudig als samengesteld. In veel 
gevallen dominante kappen.

relatieve omvang Middelgroot tot groot.

vormbehandeling Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

4.3. Beheercriteria voor thema Villagebieden

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Villagebieden

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende stijlen zijn 19de eeuwse 
neostijlen, baksteenarchitectuur begin 20ste eeuw en interbellumarchitectuur.

geveltypering Gevarieerd. Regelmatig toepassing erker.

gerichtheid en
oriëntatie 

Voornamelijk eenzijdig gericht naar publieke ruimte. Soms voordeur in zijgevel. Sterke 
vormgeving van overgang villa naar omgeving/ ofwel van interieur naar exterieur (ingangen, 
erkers, tuinmuren, pergola’s).

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling Gevarieerd. In zijgevels verhoudingsgewijs veel relatief grote gevelopeningen en erkers.

plasticiteit Veel plasticiteit in gevels door bescheiden aanbouwen aan voorzijde en stevige aanbouwen in 
zij- en achtergevels.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

deelgebied Villagebieden

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en toepassing Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een licht kleur gepleisterd, 
stuc- of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen of riet

decoraties en ornamenten Gevarieerd. Zowel ambachtelijke overdadige detailleringen als minimale ingetogen 
detaillering.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

verkavelingtype (Half)open bouwblokken met rijtjeswoningen geclusterd rondom woonerven en –pleintjes of hofjes. 
Soms gecombineerd met
(geschakelde) twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen.

positie onderling Verspringingen en verdraaiingen in voorgevellijn.

afstand onderling Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen grote tussenruimte.

plaatsing op kavel Over gehele breedte van kavel. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen gecentreerd op 
respectievelijk twee kavels of één kavel.

bouwrichting Wisselend met regelmaat of onbepaald.

herhaling / ritmiek Ritmiek door toevoegingen aan voorzijde, zoals bergingen, vooraanbouwen etc.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

deelgebied Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

opbouw hoofdmassa Rijtjeswoningen: 1 tot 3 bouwlagen met kap of plat dak. Vaak
afwisselende bouwhoogten binnen één bouwblok.

profiel	ruimte Relatieve	brede	profielen.

samenstelling
massa 

Samengesteld uit meerdere massa’s.

kapvorm en 
-richting 

Divers, veel voorkomend zijn zadeldaken, asymmetrische daken en platte daken. Vaak ook 
samengestelde kapvorm met platte en schuine
gedeelten.

relatieve omvang Middelgroot.

vormbehandeling Gevarieerd door samenstelling van massa’s en veelal kantig met rechte vormen.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

4.3. Beheercriteria voor thema Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

bouwstijl Modern en functionalistisch met vaak nog traditionele invloeden.

geveltypering Standaard gevel.

gerichtheid en
oriëntatie 

Twee of meerzijdig.

geleding Horizontaal en/of verticaal.

indeling Eenvoudig en traditioneel, soms gestileerd.

plasticiteit Vlak. Bij gestapelde woningbouw vaak diepte in de gevel door (gedeeltelijk) inpandige balkons.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

deelgebied Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Oorspronkelijke samenhang vaak nog aanwezig.

materiaalgebruik Steen gecombineerd met kunststof panelen en kozijnen. Uniformiteit per bouwblok of complex.

kleurtoon en toepassing Verschillend kleur metselwerk en dakpannen of dakbeplating. Opvallend en onderscheidend 
kleurgebruik voornamelijk in boeiboorden en in gevel-/kozijnpanelen. Uniformiteit per bouwblok 
of complex.

decoraties en ornamenten Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Uniformiteit per bouwblok of complex.

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving 

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Ontwikkelingslocatie

verkavelingtype rijtjes, twee-onder-één kap

positie onderling per bouwblok bepaald

afstand onderling per bouwblok bepaald

plaatsing op kavel nader te detailleren

bouwrichting voorkanten aan de buitenzijden, nader te detailleren

herhaling / ritmiek nader te detailleren, 

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

deelgebied Ontwikkelingslocatie

opbouw hoofdmassa 2 tot 3 lagen, kap of plat dak

profiel	ruimte compacte	profielen	in	het	buurtje,	ruim	groen	profiel	rondom	de	spreng

samenstelling
massa 

nader te detailleren

kapvorm en 
-richting 

nader te detailleren

relatieve omvang klein tot middelgroot

vormbehandeling nader te detailleren

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

4.3. Beheercriteria voor thema Ontwikkelingslocatie Sparta locatie

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Ontwikkelingslocatie

bouwstijl nader te detailleren

geveltypering nader te detailleren

gerichtheid en
oriëntatie 

één- of meerzijdig

geleding nader te detailleren

indeling nader te detailleren

plasticiteit nader te detailleren

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving   

deelgebied Ontwikkelingslocatie

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

niet van toepassing

materiaalgebruik samenhang binnen het buurtje, nader te detailleren

kleurtoon en toepassing samenhang binnen het buurtje, nader te detailleren

decoraties en ornamenten samenhang binnen het buurtje, nader te detailleren

welstandsniveau zwaar       Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving en op zichzelf staand       

welstandsniveau normaal   Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Achtergevel: toets in relatie tot de 
omgeving  

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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