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1. Nieuw bestemmings- en beeldkwaliteitplan 
 

1.1 Inleiding 

De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied 

van de dorpen Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Loenen. In het bestemmingsplan 

wordt de ruimtelijke visie op het gebied gegeven en krijgt het gebied een actuele, pla-

nologische regeling, in hoofdzaak gericht op het beheer van de bestaande situatie. Dit 

bestemmingsplan gaat vergezeld van een beeldkwaliteitplan voor het plangebied.  

 

Met voorliggende Nota van Uitgangspunten worden aan de hand van de hoofdlijnen 

van de ruimtelijke visie voor het plangebied de uitgangspunten geschetst voor het 

nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.  

 

Het plangebied wordt begrensd door de A1, het bestemmingsplan Het Woud (Het Ka-

naal), de gemeentegrens met Brummen, Rozendaal, Arnhem en Ede, het bestem-

mingsplan Veluwe (rand Ugchelen en Arnhemseweg richting A50 vanaf Beekbergen).  

De kernen van Beekbergen, Lieren en Loenen met inbegrip van Veldhuizen en Zilven 

zijn buiten het plangebied gelaten. Hier zijn al afzonderlijke plannen voor opgesteld. 

 

1.2 Aanleiding 

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

leefbare samenleving in Apeldoorn. Het borgen van die goede ruimtelijke ordening is 

een taak van de gemeente. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan zijn de instru-

menten om op gebiedsniveau deze taak op een goede wijze uit te voeren. 

 

BestemmingsplanBestemmingsplanBestemmingsplanBestemmingsplan    

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

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

gunningverlening en handhaving. 

 

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

ten opzichte van elkaar afgewogen. In het plan wordt een integrale visie op de goede 

ruimtelijke ordening van een gebied vormgegeven (in de plantoelichting) en, waar mo-

gelijk, ook in juridische zin vastgelegd (in de planregels en op de plankaart). Tegelijker-

tijd is het bestemmingsplan een belangrijk juridisch, ruimtelijke kader dat rechten en 

plichten geeft of herbevestigt aan de gebruikers. Het regelt concreet welke ruimtelijke 

activiteiten waar en hoe hun plek kunnen krijgen.  

 

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

wordt goed ingespeeld op de dynamiek die eigen is aan de ruimtelijke ordening. Ook 

wordt met de tienjaarstermijn tegemoet gekomen aan een duurzame ruimtelijke orde-

ning en wordt voldoende rechtszekerheid geboden aan de bewoners en gebruikers in 

het bestemmingsplangebied. Voor het gebied geldt op dit moment het bestemmings-

plan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Dit plan is in 2007 geheel onherroepelijk geworden. 

Dat maakt het nu een goed moment om het geldende plan te gaan herzien. 

 

BeeldkwaliteitplanBeeldkwaliteitplanBeeldkwaliteitplanBeeldkwaliteitplan    

Voor het gebied geldt de welstandsnota ‘Over welstand gesproken’. Deze nota gaat uit 

van een uitwerking naar deelgebieden in de vorm van een beeldkwaliteitplan, door-

gaans gelijk lopend met een integrale herziening van een (gebieds)bestemmingsplan.  
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Een beeldkwaliteitplan bestaat doorgaans uit twee delen. In het eerste deel worden 

handreikingen om de kwaliteit van het aangezicht van een gebied te borgen en te ver-

sterken. In het tweede deel worden concrete welstandscriteria vastgelegd. De criteria 

in een beeldkwaliteitplan vormen bij omgevingsvergunningaanvragen het toetsingska-

der voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De criteria worden vastgesteld als 

(gebieds)gericht welstandkader, zoals bedoeld in de Woningwet. De criteria kunnen 

versterkend werken voor de uitgangspunten voor het bestemmingsplan en andersom. 

 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplanBestemmingsplan en beeldkwaliteitplanBestemmingsplan en beeldkwaliteitplanBestemmingsplan en beeldkwaliteitplan    

Dit samen vormt de aanleiding om een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 

voor het plangebied op te stellen. Kort gezegd is het doel om het ruimtelijk beleid voor 

het plangebied te bepalen en vast te leggen. Dit is gedaan op basis van een gebieds-

analyse en een inventarisatie van het beleidskader en het geldend recht. Tevens zijn 

de opgaven en wensen die uit het gebied naar voren komen als basis gebruikt. 

 

1.3 Gebiedskarakteristiek 

Het buitengebied rondom Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Loenen is een groot 

gebied. Het gebied kent een grote verscheidenheid in bebouwing, landschappelijke 

kenmerken en functies. Het plangebied omvat een omvangrijk deel van de Veluwse 

bosgebieden in zuidelijk Apeldoorn en het landelijk gebied ten oosten daarvan met de 

overgangen daartussen. Het landelijk gebied omvat de omgeving van de dorpen Beek-

bergen en Lieren juist ten zuiden van Apeldoorn en daarnaast de omgeving van het 

dorp Loenen, verder zuidelijk. Deze dorpen zijn zelf niet in het plangebied opgenomen. 

Het buurtschap Oosterhuizen is als enige nederzettingskern wel in het plan opgeno-

men. Verder bevind zich in het plangebied ook op veel plaatsen verspreide bebouwing. 

 

Het plangebied strekt zich daarmee uit van de stuwwalflanken van de Veluwe tot aan 

de lager gelegen open landschappen van de IJsselvallei. Het landschap van het plan-

gebied bestaat dan ook uit het besloten boslandschap van de Veluwe, het open enken-

landschap met zijn bolle enken, het half-besloten beekdallandschap en het relatief 

open landschap van de IJsselvallei. In vogelvlucht zie je genoemde landschappen als 

volgt opdoemen. Daarbij vormt het Apeldoorns Kanaal de oostelijke grens.  

 
Doorsnede landschap van Veluwe naar IJsselvallei (kijkend vanuit het zuiden) 

 

De lage landschappen strekken zich aan de andere kant van het kanaal nog verder 

oostwaarts uit, via de heideontginnings- en hooilanden, maar dat valt in het bestem-

mingsplangebied ‘Het Woud’. De aansluiting aan de Veluwse zijde, westwaarts, wordt 

gevonden in bestemmingsplan ‘Veluwe’. Inzoomend zijn binnen het plangebied de vol-

gende landschappelijke hoofdkarakteristieken in deelgebieden te onderscheiden: 

 

De VeluweDe VeluweDe VeluweDe Veluwe: hier bevinden zich de overwegend besloten bos- en natuurgebieden van de 

Veluwe, zich uitstrekkend van de bossen van Bruggelen, via de natuur rondom het 

Leesten en Spelderholt tot aan de Loenense bossen en de Loenermark (west en zuid). 

In het uiterste zuidwesten bevinden zich daarbinnen nog de grote voormalige land-
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bouwcomplexen van Groenendaal die worden omgevormd naar natuur. De natuurge-

bieden worden in meer of mindere mate gemengd met andere functies, zoals instellin-

gen, recreatieterreinen en burgerwoningen. De meest oostelijke uitloper van het Velu-

wemassief eindigt in golfterrein De Scherpenbergh en de Albaplas, een voormalige 

zandwinplas langs het Kanaal, onderdeel vormend van het Gelders Natuurnetwerk. 

 

De overgangslandschappen metDe overgangslandschappen metDe overgangslandschappen metDe overgangslandschappen met    daarin de dorpendaarin de dorpendaarin de dorpendaarin de dorpen. Veelal strekken diverse uitlopers 

van de Veluwe in de vorm van bosjes, houtwallen en singels zich als vingers tot in deze 

landschappen en vormen daarvan ook een belangrijk kenmerk. Op de overgangen van 

hoog naar laag hebben zich al in de middeleeuwen nederzettingen gevormd: Beekber-

gen, Lieren, Oosterhuizen, Loenen en Zilven. Aan de hoge kant van deze nederzettin-

gen lagen de akkers op open enken, die in de loop der eeuwen hoger werden door 

plaggenbemesting. Die enken vormen vanwege het bollende en open karakter een be-

langrijk kenmerk van deze gebieden. Aan de lage kant van de nederzettingen lagen de 

graslanden in de beekdalen. 

 

Het gebied wordt daarbij nog eens dooraderd door diverse beken en sprengenbeken en sprengenbeken en sprengenbeken en sprengen. Natuur-

lijke beken liggen op het laagste punt in de beekdalen, terwijl de kunstmatige spren-

genbeken vaak hogerop liggen. Ten zuiden van Ugchelen, in het uiterste noordwesten 

van het plangebied, bevinden zich de koppelsprengen in het brongebied van de Ug-

chelsebeek. Ten westen van Beekbergen bevinden zich de sprengkoppen van de 

Beekbergse (of Oude) beek; de beek vervolgt zijn weg oostwaarts in een kleinschalig 

landschap. Aan de rand van het plangebied wordt hij onder het kanaal door geleid. In 

de directe omgeving van Loenen ontspringt de Loenense beek en ten zuiden van Zilven 

de Zilvense beek. In de bossen ten noorden van de Erebegraafplaats liggen de koppen 

van de Vrijenbergerspreng. Deze vervolgt zijn weg via de Loenense waterval, komt sa-

men met de Veldhuizerspreng en loopt naar het kanaal. Net als de iets noordelijker ge-

legen Oosterhuizerspreng, zijn deze sprengen gegraven voor de watervoorziening van 

het kanaal, en zij monden daar dan ook in uit, in tegenstelling tot de andere beken. 

 

In het noordoosten van het plangebied liggen de laaggelegen broeklandenbroeklandenbroeklandenbroeklanden van het IJs-

seldal. Het betreft het Beekbergsche Broek. Binnen het plangebied is het maar een re-

latief klein deelgebied, maar het is een uitloper van het veel grotere landschap van het 

IJsseldal. Tot in de 19de eeuw lag hier natte heide, die toen werd ontgonnen tot gras-

land. De verkaveling is rechtlijnig en de perceelsgrenzen werden vaak beplant met 

houtsingels (vaak elzen) die in de loop der tijd weer voor een groot deel zijn verdwenen.  

 

1.4 Andere Overheid, Samen voor kwaliteit 

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

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

ruimtelijke ordening wordt daar invulling aan gegeven. Met het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor het buitengebied van Beekbergen en Loe-

nen wordt de Andere Overheid in praktijk gebracht.  

 

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan worden vanaf de start samen met de 

dorpsraden, bewoners en ondernemers uit het gebied vormgegeven. Uitgangspunt 

vanuit de gemeente daarbij is het bieden van ruimte waar dit mogelijk is. De precieze 

wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de Andere Overheid staat beschreven in 

de notitie Samen voor kwaliteit, naar een andere ruimtelijke ordening in Apeldoorn. 

 

De inzet van de werkwijze is er op gericht om samen met de mensen uit het gebied te 

werken aan behoud en verbetering van het leefmilieu. Om het gesprek hierover goed 

gestalte te geven, is onder andere een klankbordgroep ingesteld. Aan de hand van de 
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opgehaalde informatie is de volgende stap gezet, de visievorming. Bij de klankbord-

groep is de vraag neergelegd wat de ruimtelijke visie zou moeten zijn en in hoeverre de 

gemeente daar een (regelende) rol bij moet innemen. De boodschap vanuit de klank-

bordgroep is duidelijk: biedt ruimte waar dat kan, maar pak wel je rol waar dat voor het 

behoud en ontwikkeling van het goede leefklimaat van het gebied nodig wordt geacht.  

 

De input uit de klankbordgroep is gebruikt om tot de ruimtelijke visie te komen zoals 

die is opgenomen in voorliggende Nota van Uitgangspunten. Deze nota wordt voor in-

spraak ter inzage gelegd voor alle bewoners en gebruikers uit het gebied (dus ook voor 

de mensen die hierover hebben meegedacht). Hierbij wordt de mogelijkheid gegeven te 

reageren met een inspraakreactie. Eveneens kunnen dan andere organisaties en par-

tijen op de Nota reageren. In de uiteindelijk vast te stellen nota zal het verslag van de 

inspraak als bijlage in deze nota worden opgenomen. Na de inspraak wordt op basis 

van de Nota het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan opgesteld. Ook in deze 

fase blijven de dorpsraden en de klankbordgroep betrokken. 

 

1.5 De hoofdthema’s uit het plangebied 

Uit hetgeen vanuit het gebied naar voren is gebracht zijn een gemene deler en vier 

hoofdthema’s gedistilleerd. Deze vormen, samen met de rol die bewoners verwacht 

van de gemeente, de basis voor de visie voor de goede ruimtelijke ordening van het 

gebied en de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.  

 

1.6 De gemene deler: karakter en identiteit 

Het karakter en de identiteit van het gebied dienen behouden te worden. Het plange-

bied is en blijft een bijzonder en uniek gebied met zijn eigen bovengrondse en onder-

grondse kwaliteiten. Die kwaliteiten worden bepaald door de gebruikswaarde, de bele-

vingswaarde en de toekomstwaarde. Zowel het karakter als de identiteit vormen de 

gemene deler c.q. de ‘paraplu’ voor de andere thema’s. Nieuwe ontwikkelingen blijven 

mogelijk. De vraag of en hoe een dergelijke ontwikkeling past binnen het karakter en 

de identiteit van het gebied dient dan wel een positief antwoord te kunnen krijgen.  

Hoofddoelstelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan is het behouden 

en versterken van het karakter en de identiteit van het plangebied.  

 

1.7 Thema: Natuur, landschap en cultuurhistorie 

Het landschap in het plangebied, met zijn cultuurhistorische waarden en natuurwaar-

den, wordt hoog gewaardeerd. De essentiële natuur- en landschapswaarden dienen 

behouden te blijven en zo mogelijk versterkt worden. Doorontwikkeling van die waar-

den wordt ondersteund. Dat doen wij vanuit de visie op het landschap c.q. het toe-

komstbeeld, zoals deze in hoofdlijnen beschreven is in het Groot Apeldoorns Land-

schapskookboek. Voor de karakteristieke landschapstypen zoals bijvoorbeeld de en-

ken, de bossen en de beekdalen ligt het accent op het behouden en versterken van de 

karakteristieke landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Deels 

kan dit door een ontwikkelingsgerichte benadering; deels door bescherming van de 

aanwezige waarden. Hiervoor vormen het natuur- en cultuurlandschap het kader waar-

binnen de andere functies een plek krijgen. 

 

Wij gaan er vanuit dat het aantal bebouwde percelen niet toe hoeft te nemen. De ex-

tensieve wijze waarop bebouwing zijn plek heeft gevonden in het gebied, is juist mede 

bepalend voor het karakter. Elke ontwikkeling richting een intensiever bebouwingspa-

troon is daarom in principe ongewenst. Uitzondering hierop zijn gebieden waar het 

wenselijk is om gebiedskwaliteiten te laten toenemen. Hier is het niet uit te sluiten dat 

bebouwing wel toeneemt. Dit kan alleen daar waar met behulp van het toevoegen van 

bebouwing de kernkwaliteiten van het desbetreffende landschap worden versterkt. Een 
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substantiële bijdrage aan de landschaps-, natuur- en/of cultuurhistorische waarden. 

Die bijdrage dient zo substantieel te zijn dat een verdichting van het bebouwingspa-

troon toch aanvaardbaar wordt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een 

nieuw landgoed of de functieverandering van bedrijfslocaties. Dat neemt niet weg dat 

de nieuwe functies zich in het landschap zullen moeten voegen. Een enk is bijvoor-

beeld geen geschikte plek voor een nieuw landgoed. Andere uitzonderingen op het ge-

noemde principe zijn, vanwege andere ruimtelijke belangen de eventuele, uitbreiding 

van bedrijventerrein Kieveen en eventuele, kleine in-/uitbreidingen van Oosterhuizen.  

 

1.8 Thema: Recreatie 

Het plangebied is van betekenis voor de recreatief-toeristische markt. De recreatiesec-

tor is namelijk sterk vertegenwoordigd in het gebied en vormt een belangrijke 

functionele drager. De hoge, landschappelijke belevingswaarde van het gebied wordt 

hiermee ‘geëxploiteerd’ ten gunste van de leefbaarheid en om de recreant te bedienen. 

Het plangebied is van betekenis voor de recreatief-toeristische markt. Ontwikkelingen 

vinden plaats binnen de grenzen die natuur en landschap daaraan stellen. Zo kan een 

recreatief toplandschap ontstaan!  

 

1.9 Thema: Bedrijvigheid 

De aanwezige bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het 

gebied. Dit kan verder versterkt worden. Het zal dan vooral gaan om uitbreiding van de 

al aanwezige bedrijven en nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en woningen. Uit-

breidingen en nieuwe bedrijfsfuncties moeten passen bij de gebiedskarakteristiek. 

Verbetering is nodig van de bestaande, landschappelijke inpassingen van de aanwezi-

ge bedrijven.  

 

1.10 Thema: Wonen 

Op de woonpercelen wordt een continuering van de huidige situatie voorgestaan, aan-

gevuld met, zij het beperkt, ruimere mogelijkheden voor bijgebouwen en nevenactivitei-

ten. Het blijft prettig wonen in het gebied. Over het algemeen zijn de factoren rust, 

ruimte en lokale gebondenheid daarvoor de basis. Op de thema’s Recreatie en Bedrij-

vigheid wordt een versteviging van die functies wenselijk geacht. In combinatie daar-

mee zal voor de woonpercelen sprake moeten blijven van een goed woon- en leefkli-

maat. 

 

Het plangebied zal geen rol van betekenis spelen bij het invullen van de behoefte naar 

nieuwe woningen in dit gedeelte van de gemeente. In en rond de dorpen zijn daarvoor 

locaties aangewezen in de structuurvisies voor de betreffende dorpen (later nader in-

geperkt door de gemeentelijke woningbouwprogrammering). Die locaties maken geen 

onderdeel uit van het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen 

en Loenen. Bij de functieverandering van bedrijfslocaties naar wonen is het toevoegen 

van enkele woningen denkbaar, mits een substantiële ruimtelijke kwaliteitsverbetering 

optreedt. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen of andere, 

vergelijkbare ‘rood-voor-groen’-ontwikkelingen.  

 

1.11 Uitgangspunten 

De bovenstaande visie op hoofdlijnen is meer inhoudelijk uitgewerkt in de uitgangspun-

ten voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Dat is themagewijs gebeurd. 

Naast het geldend recht, het bestaande beleidskader en wet- en regelgeving zal aan de 

hand van de visie en de geformuleerde uitgangspunten het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitplan worden opgesteld.  
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