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5Inleiding

1 inleiding

1.1.  

Waarom een Beeldkwaliteitsplan?
We willen allemaal graag wonen, werken en recreëren 
in een aantrekkelijke omgeving. Maar mooie 
landschappen, fi jne gebouwen en sfeervolle openbare 
ruimte ontstaan niet van zelf. Dat vraagt om een 
samenleving die zelf de verantwoordelijkheid wil nemen 
voor de ruimtelijke kwaliteit van zijn eigen omgeving. De 
gemeente wil dit ondersteunen door het beschikbaar 
stellen van Beeldkwaliteitsplannen als hulpmiddel voor 
het maken van plannen.

De ruimtelijke dynamiek in Apeldoorn is groot. Ook in 
de dorpen en het buitengebied. Denk aan de uitbreiding 
van de dorpen, de schaalvergroting van de agrarische 
sector en het toenemende aantal burgerwoningen en 
recreatievoorzieningen. Allemaal ontwikkelingen die 
zonder zorgvuldige planvorming kunnen leiden tot 
verrommeling en aantasting van de kwetsbare ruimte. 
Zo zijn de afgelopen decennia al diverse waardevolle 
houtwallen, lanen, bomen en gebouwen verdwenen. 
Hierdoor worden het landelijk gebied en de dorpen 
sluipenderwijs onaantrekkelijker en economisch minder 
interessant. Het Beeldkwaliteitsplan helpt bij het 
faciliteren van de ruimtelijke dynamiek op een wijze 
die de kwaliteiten van het landschap en gebouwde 
omgeving respecteert en waar mogelijk versterkt.

1.2.  
Wat is een Beeldkwaliteitsplan?
Het Beeldkwaliteitsplan brengt de ruimtelijke kwaliteit 
van een gebied in beeld. Het laat zien dat naast 
architectuur en cultuurhistorie ook andere aspecten 
belangrijk zijn zoals:
• de herkenbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de 

verschillende (dorps)landschappen;
• de eenheid van landschappelijke en 

stedenbouwkundige structuren zoals lintbebouwing, 
buurten en buurtschappen, dorpsranden, beken en 
groenstructuren;

• de herkenbaarheid en gebiedseigenheid in het 
landschap en de bebouwing van ondermeer buurtjes, 
erven, beplantingselementen, verkavelingspatronen 
en wegprofi elen en openbare ruimte

• het behoud van cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing, structuren en landschappen;

• maar ook zaken als bijvoorbeeld licht en duisternis.
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1.3. 
Leeswijzer
Het Beeldkwaliteitsplan is de helpende hand bij het 
maken van plannen. Daarin wordt niet voorgeschreven 
wat u moet doen. Het geeft wél Handreikingen om te 
helpen bij de planontwikkeling zodat die aansluit op de 
gebiedskarakteristiek. De handreikingen zijn daarom per 
gebiedstype geordend. 

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de 
verschillende ruimtelijke bouwstenen van het gebied Het 
Woud. 

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 Het Woud. 

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 eigen 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.

1.4. 
Gebiedsbegrenzing
Het plangebied komt overeen met de plangrenzen 
van het Bestemmingsplan Het Woud. De begrenzing 
valt samen met de gemeentegrens in het zuid-oosten, 
het Apeldoorns Kanaal in het westen en de A1 in het 
noorden. 

1.5. 
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 uw plannen. 

1.6.
Relatie Beeldkwaliteitsplan met 
bestemmingsplan
In het nieuwe bestemmingsplan wordt een juridische 
regeling opgenomen over de wijze waarop gronden 
mogen worden gebruikt en in welke mate ze 
mogen worden bebouwd. Daarnaast wordt een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Naast het offi ciële 
welstandskader (dit zijn de regels op grond van de 
Woningwet waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
plannen toetst) worden in het beeldkwaliteitsplan 
handreikingen gegeven over de  wijze waarop de 
gebiedseigen kwaliteiten versterkt kunnen worden. 
Deze handreikingen worden niet alleen voor bebouwing  
gegeven maar ze hebben ook betrekking op de 
inrichting van de openbare ruimte en aspecten als 
bijvoorbeeld erfscheidingen en groenstructuren.  
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1.7.
Wat is verder nog van belan g
Bij het maken van plannen kunnen ook nog de volgende 
ruimtelijke kaders van belang zijn. 

Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek / Dit 
Beeldkwaliteitsplan is een nadere uitwerking van het 
Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek. Omdat dit 
Beeldkwaliteitsplan nauwkeuriger is dan het Kookboek 
wijkt de begrenzing van de landschapstypen in beide 
documenten enigszins van elkaar af. Indien u meer 
wil weten over het Apeldoornse landelijke gebied, de 
gemeentelijke ambitie en de onderbouwing van de 
gemaakte keuzes, adviseren wij dit Groot Apeldoorns 
Landschaps Kookboek te lezen (om de kosten van 
dit boek laag te houden is deze verkrijgbaar via de 
boekhandel; ISBN 978-90-75271-39-3). 

Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek/
Dit Beeldkwaliteitsplan is een nadere uitwerking van het 
Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek. Dit kookboek 
besteed ondermeer aandacht aan de dorpsranden. 
Omdat dit Beeldkwaliteitsplan nauwkeuriger is dan het 
Kookboek wijkt de begrenzing van de landschapstypen 
in beide documenten enigszins van elkaar af. Indien u 
meer wil weten over het Apeldoornse landelijke gebied, 
de gemeentelijke ambitie en de onderbouwing van de 
gemaakte keuzes, adviseren wij dit Groot Apeldoorns 
Landschaps Kookboek te lezen. Deze is verkrijgbaar via 
de boekhandel; ISBN 978-90-75271-39-3). 

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 reclame-
objecten verwijzen wij nu naar het reclamebeleid dat u 
kunt vinden op de site van de gemeente Apeldoorn

Bestemmingsplan / Naast dit Beeldkwaliteitsplan geldt 
voor dit gebied ook het Bestemmingsplan Hoenderloo. 
Deze kunt u vinden op www.apeldoorn.nl

Omgevingsvergunning / Als u een huis, bedrijfspand 
of bijvoorbeeld een schuur wilt verbouwen heeft u daar 
in veel gevallen een vergunning voor nodig. Deze vraagt 
u gemakkelijk aan via www.omgevingsloket.nl. Eén van 
de onderdelen waarop getoetst zal worden is of het plan 
aan de welstandseisen voldoet

1.8. 
Omgang met monumenten
Het Woud heeft 1 Rijksmonument en enkele 
Gemeentelijke monumenten. Vergunningverlening 
voor aanpassingen of wijzigingen aan monumenten 
is maatwerk op grond van de Monumentenwet en de 
Monumentenverordening. Hierbij staat het zoeken 
naar een goed evenwicht tussen het oorspronkelijke 
karakter en de nieuwe bestemming door middel van 
maatwerkoplossingen centraal. 

Uitsnede Nieuwe kaart van Apeldoorn 
Uitsnede Ht Woud van de landschapsvisie zoals 
neergelegd in het Groot Apeldoorns Landschaps 
Kookboek (Buro Harro en Uitgeverij Blauwdruk, juli 2011)

uitsnede kaart Groene Mal van Apeldoorn 
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Aan de slag in 9 stappen!

    1 >

    2 >

    3 >

    4 >

Zoek de plek op in het 
gebied waarmee u aan de 

slag wil gaan. 
Laat u inspireren door de 
ruimtelijke bouwstenen in 

hoofdstuk 2 en de 
handreikingen in 

hoofdstuk 3.

Historische kaarten en 
oude foto’s zijn een bron 
van inspiratie voor nieuwe 
ontwikkelingen.

    

       Ga naar buiten!!!! 
Kijk niet alleen naar de locatie 

waarmee u aan de slag wil gaan 
maar vooral ook naar de 

omgeving. Welke kwaliteiten 
zijn er al en welke kunnen 

versterkt worden?

Bekijk de intermezzo’s. 
Lees hier over specifieke 
thema’s als bv hagen en 
houtwallen, bijzondere 

plekken en dorps bouwen
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    5 >

    7 >

    8 >

    9 >

Bekijk de welstands-
kaders in Hoofdstuk 4 

zodat u weet aan welke 
formele eisen de wel-
standscommissie alle 

plannen toetst

Ga schetsen. 
Combineer uw wensen 

met de handreikingen en 
verken al tekenend de 
mogelijkheden. Durf te 

experimenteren!

Zorg voor een goede 
inpassing in de omgeving. 
Een landschapsarchitect of 

stedebouwkundige kan u hierbij 
adviseren. Het inpassen van 

nieuwe elementen in 
bestaand gebied is 

hun specialiteit

In het groot Apeldoorns 
Landschapskookboek en het 

Klein Apeldoorns Dorpen 
Kookboek staan nog meer tips 
die kunnen bijdragen aan een 

mooier dorp in een mooier 
landschap.

    6 >
Woont u in een karakter-

istiek pand, zorg dan voor 
voldoende kennis op het 

gebied van cultuurhistorie. 
Neem bijvoorbeeld contact op 

met cultuurhistorisch advi-
seurs van de gemeente
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Geschiedenis van het landschap

Situering 
Het Woud is een open, hoofdzakelijk agrarisch 
gebied tussen de oostelijke rand van de Veluwe 
en de IJssel, kunstmatig begrensd door het 
Apeldoorns Kanaal, de A1, het spoor tussen 
Apeldoorn en Zutphen, en de gemeentegrens. 
Het terrein bestaat voornamelijk uit dekzand, 
doorsneden door meer of minder gekanaliseerde 
beken. Vanwege de natte situatie is het gebied pas 
laat ontgonnen, voornamelijk in de laatste helft van 
de 19e eeuw.
Het gebied is voor het overgrote deel in gebruik 
als agrarisch cultuurlandschap en kent een 
bijbehorende lage bebouwingsdichtheid. Het 
Beekberger Woud is nog grotendeels onbebouwd, 
alleen langs de zuidrand is aan de Woudweg 
bebouwing te vinden. De boerderijen zijn meestal 
direct
gelegen aan de vele landwegen die het gebied 
doorkruisen, met uitzondering van het oostelijke 
deel van de Loenensche Hooilanden en het 
Zilvensche Broek. Deze gebieden zijn vrijwel 
onbebouwd.
Aan de noord-westzijde buiten het dorp 
Klarenbeek en langs de Voorsterweg tussen 
papierfabriek de Achterste Molen en het 
Apeldoorns Kanaal staan clusters vrijstaande 
woningen. Ook elders staan tussen de agrarische 
bedrijven solitaire woningen. 

Geschiedenis
Het Woud kent een relatief recente 
ontwikkelingsgeschiedenis, doordat het gebied pas 
in de 19e eeuw in cultuur werd gebracht. Tot 1800 
kende het plangebied vrijwel geen bebouwing en 
bestond het grondgebruik vrijwel enkel uit heide en 
hooilanden. Er is wel kans dat het gebied in een 

Klarenbeek

Loenen

Apeldoorn

Beekbergen

Kaart circa 1844.
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2 landschappen
eerdere
fase (voor de Middeleeuwen) werd bewoond, 
waarvan archeologische sporen kunnen resteren, 
met name op de hogere dekzandruggen. De 
papiermolens aan de Loenense Beek worden 
in de tweede helft van de 17e eeuw gebouwd, 
in samenhang met de molens onder Zilven en 
Loenen, aangejaagd door de bewoners van 
Kasteel Ter Horst. Van de Middelste Molen is nog 
een deel aanwezig, dat - binnen het plangebied 
als enige – is aangewezen als rijksmonument. De 
Achterste Molen bestaat thans nog in de vorm van 
een moderne kartonfabriek.
Tussen 1800 en 1870 neemt het aantal 
boerderijen in het gebied geleidelijk toe en worden 
met name op de rand tussen de hooilanden en de 
heidevelden terreinen ontgonnen tot akker. Met 
name langs Kostersweg, Klarenbeekseweg, De 
Dalk, Hooilanden en Brinkenweg komen verspreid 
hoeves te liggen. Omstreeks 1870 vinden twee 
belangrijke ontwikkelingen plaats: de ontginning 
van het Beekberger Woud en de aanleg van het 
Apeldoorns Kanaal.
Door de gezamenlijke eigenaren in de Lierdermark 
werd besloten om het Beekberger Woud te veilen, 
waarna het werd aangekocht door een particuliere 
investeerder uit Velp. Deze liet het bos kappen 
en de gronden in een regelmatig, recht patroon 
verkavelen. In aansluiting op het eerder gegraven 
noordelijke traject van het Apeldoorns Kanaal 
werd tussen 1859 en 1868 het traject tussen 
Apeldoorn en Dieren gegraven. De Loenense 
en Beekbergense beken werden via duikers 
onder het kanaal doorgeleid en zeven draai- en 
ophaalbruggen werden aangelegd voor het 
verkeer.
Na 1900 groeit het aantal burgerwoningen in het 
gebied. 

In het zuidelijke deel van het plangebied 
verschijnen pas in de jaren ‘30 meer woningen, 
zoals
langs de Voorsterweg. Dit staat in relatie tot de 
Loenermark, die omstreeks 1932 offi cieel wordt 
ontbonden.
Na de Tweede Wereldoorlog worden verspreid 
over het gebied sporadisch boerderijen gebouwd. 
De aanleg van de snelwegen A1 en A50 omstreeks 
1970 betekent een fl inke doorsnijding van het 
gebied. Het jonge landschap bezit thans nog 
steeds een agrarisch karakter. Het plangebied kent 
vrij grootschalige en open delen. Er zijn weinig 
structurerende beplantingen, enkel de robuuste 
bomenrijen langs het kanaal, de wegbeplanting 
van de Klarenbeekseweg en de Woudweg, en de 
beplanting van de Beekbergense Beek vallen op. 
Het verschil in hooi- en broeklanden, zoals de 19e 
eeuwse kaarten aangeven, is nauwelijks nog te 
zien. Wel kenmerken het Loenense en Zilvense 
Broek zich door meer openheid en rechtlijnigheid 
ten opzicht van de meer onregelmatige verkaveling 
van de Loenense Hooilanden. Ten noorden van de 
Beekbergense Beek valt met name de ontginning 
van het Beekberger Woud op.

Water.
Het gebied van Het Woud is relatief nat en dat 
vertelt veel over de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het gebied. Een groot deel van de 
gronden van Het Woud was tot in de 19e eeuw 
slecht toegankelijk door de hydrologische 
omstandigheden. Kwelwater uit de Veluwe komt 
voornamelijk in de meer oostelijke komgebieden 
aan het oppervlak. Op regionaal niveau stroomt 
het water in oostelijke richting naar de IJssel. De 
opgeleide Beekbergerbeek en Loenense Beek 

hebben geen drainerende
of afvoerende werking in het gebied. Ook het 
Apeldoornse Kanaal wordt gevoed door sprengen 
en voert geen gebiedswater uit Het Woud af. Het 
gebied ten noorden van de Beekbergense Beek 
watert in noordoostelijke richting af, via de Groote 
en Kleine Leigraaf naar de Groote Wetering.
Het gebied ten zuiden van de Beekbergense Beek 
wordt het water in oostelijke richting afgevoerd, 
richting de Voorsterbeek. Het Verloren Beekje, de 
oude loop van de Beekbergense Beek voordat 
deze werd opgeleid, en de sloten uit de Loenense 
Hooilanden komen vanuit het noordwesten in de 
Loenense Beek uit; de Zilvense Broekbeek komt 
via de Oude Voorsterbeek vanuit het
zuiden in de Loenense Beek uit. 

De landschapstypen
De huidige landschapsstructuur hangt sterk samen 
met de ontstaansgeschiedenis. De verschillende 
landschappen in Het Woud zijn nog steeds te 
herkennen; beekdallandschap, kampenlandschap, 
broeklanden. Het landschapstype Kamerstructuren 
is een moderne toevoeging zoals in het kookboek 
voor het landschap is vastgelegd. Deze in 
totaal vier landschapstypen zijn grofweg te 
onderscheiden op basis van de ondergrond, de 
waterhuishouding, de ontginningsgeschiedenis, 
de huidige ruimtelijke samenhang en zichtbare 
kenmerken.

De landschapstabel op pagina 12-13 vat de 
ruimtelijke kenmerken van de vier landschaps-
typen samen en is tevens een leidraad voor de 
toekomstige ontwikkeling.
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Legenda

Beekdalen / open houden, toegankelijk maken en con-
tinuïteit waarborgen, randen naast de beekdalen verdi-
chten

Kampenlandschap / kampen open houden, lagere delen  
er tussen verdichten o.a. met wegbeplanting

Broeklanden / open houden, verdichten aan de randen (in 
aangrenzende meer besloten landschappen)

Kamerstructuren / wegen en kavelgrenzen beplanten, 
desgewenst bebouwing toevoegen in kamers

Lanen / doorgaande wegen (Amersfoortseweg en Garde-
renseweg) geheel voorzien van laanbeplanting, laan is 
kapstok en bindt mozaïek van landschappen

Beken en weteringen

Klarenbeek

la
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)
Beekdalen 

Dwars door het plangebied loopt het 
karakteristieke beekdallandschap van de 
Beekbergsche beek.
De huidige beek is een opgeleide watergang ten 
behoeve van de verderop gelegen watermolen(-s) 
Hier is van een echt beekdal eigenlijk geen 
sprake omdat in het vroeger moerassige gebied 
niet echt een duidelijke beekloop aanwezig was. 
Ten behoeve van de watermolens is het water 
verzameld in opgeleide stroomprofi elen waarmee 
hoogteverschil en daarmee waterkracht gecreëerd 
werd. In het zuidelijke deel van Het Woud liggen 
de Loensense beek en aan de rand van de 
Loenense hooilanden de Zilvense Broekbeek.  
Door de voeding met schoon kwelwater van 
de Veluwe bieden de beken een uitstekende 
biotoop voor kwelgebonden soorten als 
waterviolier en fi jne waterranonkel. Doordat 
de beken verschillende natuurgebieden zoals 
de Loenense hooilanden en de Empese en 
Tondense heide met elkaar verbinden, fungeren 
ze als verbindingszones voor fl ora en fauna. De 
waterlopen, en dan met name de Beekbergsche 
beek, zijn recreatief goed ontsloten met fi etspaden. 
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Kampenlandschap 

Karakteristiek voor het kampenlandschap zijn de 
open akkers (kampen) omzoomd met houtwallen, 
bospercelen en lanen. Het kampenlandschap 
is in de loop der eeuwen ontstaan uit kleine 
individuele ontginningen op de overgang van het 
natte veengebied naar het droge zandgebied 
van de stuwwal. Het is een kleinschalig 
landschap met veel afwisseling in terreintypen en 
landschapselementen. De kleinschaligheid van 
het kampenlandschap verdwijnt langzaam door 
schaalvergroting van de landbouw, waardoor 
houtwallen, laanbeplantingen en bospercelen 
verdwijnen. 
In Het Woud is een klein gebied als 
kampenlandschap te defi niëren. Het gebied is hier 
van oorsprong iets minder nat dan de omliggende 
hooilanden (broeklanden) en daardoor geschikt 
voor akkerbouw. De afwisseling tussen open 
akkers en randbeplantingen is daar nog aanwezig.

Broeklanden 

Een groot deel van Het Woud valt onder de 
noemer broeklanden, ook wel hooilanden 
genoemd. Juist door de natte omstandigheden is 
dit gebied relatief laat tot ontwikkeling gebracht en 
lange tijd enkel in gebruik geweest als hooiland. 
Deze gebieden zijn relatief open, wat een 
kenmerkende kwaliteit is. Er is weinig bebouwing 
of beplanting zodat er mooie vergezichten zijn. Het 
westelijk deel is wat meer besloten door weg- en 
erfbeplanting. In vroegere tijden hebben ook hier 
wel meer perceelsrandbeplantingen gestaan voor 
veekering, maar die zijn in de loop der tijd bijna 
allemaal verdwenen. 
Ook uit de smalle verkaveling blijkt dat de 
omstandigheden nat zijn. Het type beplanting is 
hierop afgestemd: men vindt er eerder elzen dan 
bijvoorbeeld beuken. Ook de naamgevingen in het 
gebied - de Kar en Hooilanden, de Broekstraat, het 
Zilvense Broek- duiden op een van oorspong natte 
situatie.

Kamerstructuren 

Dit landschap van de kamerstructuren wordt 
gekenmerkt door structuren van rechte weg- en 
kavelgrensbeplantingen en een grofmazige groene 
kamerstructuur. Dit beeld van groene kamers, 
zowel groot- als kleinschalig, kan in de toekomst 
ordening geven aan sterk verrommelde gebieden. 
Door het aanplanten van kavelgrens- en 
wegbeplantingen krijgt de aanwezige bebouwing 
een achtergrond en ontstaat een raamwerk voor 
de landschappelijke inpassing van mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen. Stadsrandzones of 
overgangsgebieden tussen dorp/ industrie en 
open buitengebied, krijgen door het aanbrengen 
van een robuust groen frame meer stevigheid 
en draagkracht. De houtwallen, bossingels en 
lanen fungeren dan als een boekenkast waarin 
bebouwing makkelijker een plek vindt en het 
gebied niet aan kwaliteit inboet.
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Beekdalen Kampenlandschap Broeklanden Kamerstructuren

visie (Groot Apeldoorns 
Landschaps Kookboek)

Het open beekdal is weer herkenbaar 
te maken door er een besloten zone 
omheen te creëren. Daarin wordt de 
eventuele bebouwing opgenomen.

Versterk het besloten 
kampenlandschap met daarbinnen 
open kampen (akkers en grasland).

Open ruimte met daarin bij 
uitzondering beplanting, zoals een 
bosje of beplante erven.

Met beplanting langs wegen, 
paden en zo mogelijk kavelgrenzen 
ontstaan ‘kamers’. Daardoor wordt 
dit landschap geordend en krijgt het 
samenhang.

streefbeeld • open beekdalen, met daarin 
verspringende plukken bos of bomen

• verdichte randen
• bebouwing aan de zijkant, in de 

beplanting

• afwisselend kleinschalig gebied met 
bossen, lanen, houtwallen en open 
kampen

• bebouwing aan de rand van de 
kampen

• weids en open
• verdichte randen
• bebouwing als eilandjes in een open 

ruimte

• beplante wegen
• hier en daar beplante kavelgrenzen
• bebouwing in de groene ‘kamers’

opgaven • versterken van het ‘kralensnoer’-
effect van kleine open, maar met 
beplanting omsloten wereldjes

• erven en bebouwing aan de rand 
van het beekdal situeren, ‘los’ van 
de beek

• streven naar een gebiedseigen 
ingetogen architectuur

• behouden van onverharde en 
halfverharde wegen

• behouden van de duisternis van het 
buitengebied

• toegankelijkheid van het beekdal 
vergroten

• open houden van de kampen 
• beplanting toevoegen in overhoekjes 

aan de rand van de kampen
• behouden en herstellen van de 

historische beplantingsstructuur 
• bebouwing aan de rand van de open 

kampen situeren
• streven naar een gebiedseigen 

ingetogen architectuur
• behouden van onverharde en 

halfverharde wegen
• doorgaande laanbeplanting langs de 

hoofdwegen realiseren
• behouden van de duisternis van het 

buitengebied

• open houden van de broeklanden
• contrast tussen de openheid van de 

broeklanden en de hoger gelegen 
gebieden aan de rand versterken

• beplanting en bebouwing waar 
mogelijk op de overgang naar 
hogere delen situeren

• streven naar een gebiedseigen 
ingetogen architectuur

• behouden van de duisternis van het 
buitengebied

• versterken en ontwikkelen van een 
kamer-
structuur van weg- en 
kavelgrensbeplantingen

• nieuwbouw koppelen aan de 
groenstructuren van de ‘kamers’

• behouden van onverharde en 
halfverharde wegen

• doorgaande laanbeplanting langs de 
hoofdwegen realiseren

• behouden van de duisternis van het 
buitengebied
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Handreikingen

Hekwerken zijn natuurlijk noodzakelijk maar laat niet het hekwerk maar de wei of het bos zichtbaar zijn. 

INTERMEZZO

• Zet geen hekwerk aan de rand van kavel aan de weg.
• Integreer noodzakelijke hekwerken of afrasteringen ín de bosrand.
• Probeer paardenlinten te voorkomen door een streekeigen haag of een hek te gebruiken.
• Kies hekken en rasters passend bij het landelijk karakter. Zorg dat ze zo laag mogelijk, van een natuurlijk 

duurzaam materiaal en in een bij het landschap passende kleur zijn uitgevoerd.

Hekken en rasters

Hekwerken en rasters Een eenvoudig (boeren)hek past bij het landelijk gebied.

Een draadhek is subtiel en valt nauwelijks op in het 
landschap.

Laat noodzakelijke hek door haag wegvallen.

 Plaats een hek in de bosrand i.p.v. pal langs de weg. 
Bijvoorbeeld in het bos op 10 m. vanaf de rand.

Gebruik wanneer een hoog hek nodig is simpele houten 
palen en een raster.
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Het Beekbergerwoud is het laatst gekapte 
oerbos in Nederland. Op dit moment is 
Natuurmonumenten bezig met het weer aanleggen 
van het westelijk deel van het Beekbergerwoud. 
De omstandigheden voor unieke natuur zijn nog 
altijd aanwezig. Er kwelt op een aantal plaatsen 
kraakhelder, voedselarm water uit de bodem op. 
En nog steeds is een aantal zeldzame planten uit 
het voormalige moerasbos aanwezig. Dit nieuwe 
natuurgebied vormt een belangrijke schakel in de 
Beekbergse Poort die de Veluwe als vanouds met 
de IJsseldelta verbindt.

“Het Woud” genoot vóór zijn ondergang in 1871 
een grote faam bij reizigers en fl oristen. In het 
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden 
(Van der Aa, 1840) is te lezen:

“Dit bosch is een der merkwaardigste bosschen 
van ons Vaderland en misschien het eenig 
natuurwoud, waar nooit in geplant is of wordt. De 
plantengroei is er zo weelderig als ergens in ons 
geheele land. Het bestaat meest uit elzenbomen, 
die zich zelven zaaien, en soms wel een hoogte 
van 20 ellen bereiken. Voorts ziet men er de 
schoonste essen en eikenbomen, heesters van 
de vreemdste soort en wilde bloemen. De zwarte 
bezie, de framboos, de braam- en de boschbes 
vindt men er in overvloed. Ook nestelen er 
goudvinken en nachtegalen; terwijl er eenige hoge 
terpen, horsten genaamd, in gevonden worden, 
waarvan de hoogste eenige oudheden opgeleverd 
heeft, die waardig zijn verder nagespeurd te 
worden. Wegens de weeken, moerassigen grond, 

kan uit dit bosch niet dan bij sterke vorst gehaald 
worden, en is het slechts bij drooge zomers te 
begaan. Het is 156 bunder, 16 vierk. roeden, 20 
v. ellen groot, en behoort aan de eigenaars der 
Ugchelse mark onder Beekbergen.”

Zo’n 8.000 jaar lang bleef het Beekbergerwoud 
ongeschonden. Tussen 1869 en 1871 werd dit 
‘oerwoud’ ontgonnen onder leiding van dhr. van 
Spreekens die het woud kort daarvoor kocht voor 
een bedrag van f111.005, 61. Landbouwgrond in 
de omgeving was schaars en kon dus veel geld 
opleveren. 
Het Beekbergerwoud werd eerst drooggelegd 
door afwateringssloten aan te leggen rondom 
het gebied en langs een weg die midden door 
het woud werd gelegd. Vervolgens kapte men 
de bomen en rooide het bos. Na het graven 
van greppels en sloten voor de ontwatering 
en de egalisatie van de oneffen bodem was in 
1871 de ontginning tot weiland vrijwel voltooid. 
Een ecologisch document dat toen al door 
plantkundigen werd geroemd en nu als van 
onschatbare waarde wordt beschouwd was 
daarmee defi nitief verloren gegaan.
Door de continue sterke kwelstroom in het gebied 
bleef met name het westelijk deel van het gebied 
echter te nat om echt rendabel te zijn voor 
landbouw. 

Een eeuw later wilden de erven van Van 
Spreekens graag iets terugdoen en schonken een 
deel van het Woud aan Natuurmonumenten, met 
als doel het weer aan de natuur terug te geven. 

In 1993 lanceerde Natuurmonumenten het plan 
om op de plaats van het Beekbergerwoud, daar 
waar toen weilanden liggen, een natuurlijk bos tot 
ontwikkeling te brengen. 
Op dit moment (anno 2013) wordt het westelijk 
deel aangelegd. De voedselrijke bouwvoor is 
verwijderd en oude hoogteverschillen zijn weer 
hersteld. Op een aantal herstelde horsten zijn al 
zoete kers, zomereik, haagbeuk en winterlinde 
geplant. Door gebruik te maken van de nog 
aanwezige zaden van oorspronkelijke bomen en 
planten bevindt zich het gebied weer inheemse 
fl ora. De uitkijktoren in het gebied is bereikbaar via 
een wandel-vlonderpad. 

Beekbergerwoud

INTERMEZZO
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Handreikingen

• Denk aan het begin van het proces na over de 
landschappelijke inpassing, de erfi nrichting en de 
architectuur van de gebouwen

• Breek grotere volumes op in kleinere volumes
• Neem bij nieuwbouw  de oude stallen als 

inspiratiebron. Bijvoorbeeld laat dakvlakken tot zo 
dicht mogelijk bij de grond toe doorlopen.

• Maak een integraal ontwerp voor gebouw en erf
   waarin ook silo’s en luchtwassers zijn ingepast
•  Zorg voor een bij het landschapstype passende 

robuuste landschappelijke inpassing en gebruik 
daarvoor inheemse beplantingssoorten
• Denk ook aan nieuwe innovatieve duurzame 

oplossingen
• Zie verder de handreikingen voor de verschillende 

landschapstypen

inrichtingskaart Beekberger Woud 1873

Nieuwe woningbouw met een traditionele erfopbouw.

Vogelvlucht ontwikkeling Beekbergerwoud
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3 handreikingen
Het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek vormt het 
inhoudelijk vertrekpunt voor de handreikingen. Voor Het 
Woud zijn die in dit Beeldkwaliteitsplan nader uitgewerkt 
en specifi ek gemaakt. De handreikingen zijn een 
inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit in de Agrarische 
enclave. 

De handreikingen zijn in dit hoofdstuk per landschaps-
type uitgewerkt. In principe is dus alleen het raadplegen 
van het voor u betreffende landschap nodig. Door 
middel van intermezzo’s wordt op een aantal algemene 
en juist bijzondere of te benadrukken aspecten dieper 
ingegaan. Dat zijn hekwerken en rasters, zandwegen, 
groenstructuren, verlichting, buurtschap Meerveld en 
voormalig landgoed ‘t Hof, nieuwe stallen, nieuwe 
functies op het erf en karakteristieke panden.
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Streefbeeld
• open beekdalen, met daarin verspringende plukken 

bos of solitaire bomen
• verdichte randen
• bebouwing aan de zijkant, in de beplanting

Opgaven 
• versterken van het ‘kralensnoer’-effect van kleine open, 
maar met beplanting omsloten wereldjes
• erven en bebouwing aan de rand van het beekdal 

situeren, ‘los’ van de beek
• streven naar een gebiedseigen ingetogen architectuur
• behouden van onverharde wegen
• behouden van de duisternis van het buitengebied
• toegankelijkheid van het beekdal vergroten

Herkenbaar beekdal door besloten zone eromheen te creëren. Daarin wordt de bebouwing opgenomen.

Beekdalen
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bedrijfsdeel van het 

erf: de achterkant

woondeel van het erf 

met sier- en moestuin

Beekdalen

Handreikingen
Landschap 
• Versterk het ‘kralensnoer’-effect door het in bochten of 

knikken toevoegen van beplanting.
• Probeer een pad door het beekdal te realiseren. Soms 

langs de beek, dan weer op enige afstand van de 
beek.

Erf
• Plaats nieuwe erven in de (groene) rand van het 

beekdal en houdt het erf compact.
• Houd afstand tussen erf en beek.
• Behoud bij functieverandering de traditionele 

erfopbouw en neem 1 inrit als uitgangspunt.

Bebouwing
• Plaats nieuwe bebouwing tegen de bosrand, een 

houtwal of houtsingel en houdt afstand tot de weg.
• Probeer bestaande bebouwing te hergebruiken.
• Houd het bouwvolume van nieuwe bebouwing passend 

bij de kleinschaligheid van het landschap en bekijk 
het bouwvolume in samenhang met de omgeving en 
relateer het volume aan de grootte van de kavel.

• Zet bijgebouwen los.
• Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels 

en daken met gebruik van natuurlijke materialen en 
gedekte kleuren.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
maar ook voor hiërarchie van bebouwing op het erf; 
het hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent 
meer details en een rijkere uitstraling, kan een iets 
hogere goot hebben, van een duurzamer materiaal 
(bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) zijn en qua 
kleurgebruik meer eruit springen.

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context.

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur.

Erfbeplanting
• Probeer met erfbeplanting ook bijdrage te leveren aan 

aanleg en versterking van de bossige rand van het 
beekdal.

• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.
• Wanneer lijnvormige erfbeplanting, bijvoorbeeld 

houtwallen of -singels, wordt toegevoegd: maak het 

los van de bebouwing! Zorg dat het zowel in hoogte, 
afstand en lengte een op zichzelf staand element 
wordt. Dus niet pal tegen en met dezelfde lengte als 
een schuur.

• Richt de achterzijde van het erf op natuurlijke wijze in, 
aansluitend op het beekdal.

• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 
blijven tussen de erfbeplanting door.

• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting 
• Plant wegbeplanting aan beide zijden van de weg, bij 

erven is een onderbreking aan één zijde mogelijk.

Zet bijgebouwen los en 
geef ze een kap.

Behoud bij functieverandering de traditionele erfopbouw 
met onderscheid tussen voor- en achterkant.

Houd het erf compact; 
bebouwing op korte afstand 
van elkaar.

 Voorbeeld van traditionele bebouwing aan de rand van een 
beekdal.

 Door de laanbeplanting bij erven aan één zijde te 
onderbreken gaat zij juist onderdeel uitmaken van het erf.

Wegbeplanting aan beide zijden van de weg. Probeer weg, 
laanbeplanting en erven samen onder het bladerdak te 
brengen. De laan gaat als een kapstok van het landschap 
fungeren.

Maak erfbeplanting los van bebouwing en houd 
bijvoorbeeld niet dezelfde lengte aan als de nieuwe schuur.
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Streefbeeld 
• afwisselend kleinschalig gebied met bossen, lanen, 

houtwallen en open kampen
• bebouwing aan de rand van de kampen
• open ruimte tussen bosrand en Uddel

Opgaven 
• open houden van de kampen 
• beplanting toevoegen in overhoekjes rond de kampen
• behouden en herstellen van de historische 

beplantingsstructuur van lanen en houtwallen op 
voormalig landgoed ‘t Hof

• bebouwing aan de rand van de open kampen situeren
• streven naar een gebiedseigen ingetogen architectuur
• behouden van onverharde en halfverharde wegen
• doorgaande laanbeplanting langs de Amersfoortseweg, 

Elspeterweg en Garderenseweg realiseren
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Versterk het besloten kampenlandschap met daarbinnen open kampen (akkers).

Kampenlandschap
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kampkamp

bedrijfsdeel 
van het erf: de 

achterkant

woondeel van het 
erf met sier- en 

moestuin

Kampenlandschap

Handreikingen
Landschap 
• Probeer de aanleg van beplanting te combineren 

met aanleg van paden langs de kampen; herstel 
van verdwenen paden, aanleg van nieuwe paden en 
ontbrekende schakels tussen paden.

Erf 
• Plaats nieuwe erven of uitbreidingen van erven aan de 

randen van de kampen
• Houd het erf compact.
• Behoud bij functieverandering de traditionele 

erfopbouw.
• Neem één inrit als uitgangspunt.
• Gebruik overhoekjes en creëer een aangename 

verblijfsruimte door beplanting toe te voegen 
* zoek bij een nieuw te bouwen woning bij voorkeur een 

knik in de weg op, draai woningen in de richting van de 
kavel en leg ze op verspringende afstand tot de weg, 
gebruik overige gebouwen en beplanting om de ruimte 
vorm te geven, versterk het wereldje met een nieuw 
brinkje.

• Nieuw landgoed? Zie de handreikingen onder 
‘landgoederenlandschap’. Gebruik hierbij het 
streefbeeld, de doelen en de handreikingen van 
het ‘kampenlandschap‘ als uitgangspunt. Zorg 
daarmee dat het nieuwe landgoed past binnen de 
landschappelijke context van het ‘kampenlandschap’.

Kampenlandschap: kleinschalig landschap met open akkers (kampen, thans vaak grasland) op zandruggen en de bebouwing 
en beplanting als een zoom eromheen.

Houd het erf compact; bebouwing op korte afstand van 
elkaar.

Behoud bij functieverandering de traditionele erfopbouw 
met onderscheid tussen voor- en achterkant.

Door twee paden op elkaar aan te sluiten is een nieuwe 
brinkje te realiseren.  Daaromheen kan de nieuwe 
bebouwing de vorm van een gehucht krijgen
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Bebouwing 
• Plaats nieuwe bebouwing tegen de bosrand of een 

houtwal.
• Plaats nieuwe bebouwing in de knik van de weg
• Probeer bestaande bebouwing die goed in het 

landschap past te hergebruiken.
• Oriënteer bij nieuw- of herbouw de bebouwing op de 

kavel, waardoor een draaiing ten opzichte van de weg 
ontstaat.

• Houd het bouwvolume van nieuwe bebouwing 
passend bij de kleinschaligheid van het landschap 
en bekijk het bouwvolume in samenhang met de 
omgeving en relateer het volume aan de grootte van 
de kavel.

• Sluit bij nieuw- of herbouw aan op het bestaande 
landelijke bebouwingstype: Maak een enkelvoudige 
hoofdvorm van één laag met een eenvoudige kap en 
houd de goothoogte laag.

• Afwijkende goothoogte kan om een afwijkend, statig 
gebouw te maken.

• Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels 
en daken met gebruik van natuurlijke materialen en 
gedekte kleuren.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
maar ook voor hiërarchie van bebouwing op het erf; 
het hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent 
meer details en een rijkere uitstraling, kan een iets 
hogere goot hebben, van een duurzamer materiaal 
(bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) zijn en qua 
kleurgebruik meer eruit springen.

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context.

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur.

Een simpele hoofdvorm van één laag met zadeldak en lage 
goot past in het landelijk gebied.

 Oriënteer de bebouwing op de kavel en niet in de richting 
van de weg.

Zoek de knik in de weg op en ensceneer zo de bebouwing. 
Door meerdere gebouwen in de knik van de weg onstaat 
een eigen wereld.

De bebouwing in beplante rand rondom de kampen.
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Erfbeplanting 
• Erfbeplanting levert ook een bijdrage aan de 

versterking van de landschapsstructuur.
• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.
• Wanneer lijnvormige erfbeplanting, bijvoorbeeld een 

houtwal, wordt toegevoegd: maak het los van de 
bebouwing! Zorg dat het zowel in hoogte, afstand en 
lengte een op zichzelf staand element wordt. Dus niet 
pal tegen en met dezelfde lengte als een schuur.

• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 
blijven tussen de erfbeplanting door.

• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting 
• Zorg voor samenhang en continuïteit in 

wegbeeld langs hoofdwegen, in materiaal en 
profi elopbouw. Denk aan verharding, beplanting, 
bermen, verlichtingsarmaturen, meubilair en 
snelheidsremmende voorzieningen.

• Leg geen wegbermen aan, maar laat de kampen door 
lopen tot aan de wegverkanting.

• Plant wegbeplanting aan beide zijden van de weg, bij 
erven is een onderbreking aan één zijde mogelijk.

• Koester de doorzichten op de kampen onder de 
wegbeplanting door.

Sluit bij de tuininrichting aan op het omringende 
landschap en laat de voortuin elementen bevatten van een 
boerderijtuin.

Maak erfbeplanting los van bebouwing en hou 
bijvoorbeeld niet dezelfde lengte aan als de nieuwe schuur.

Door de laanbeplanting bij erven aan één zijde te 
onderbreken gaat zij juist onderdeel uitmaken van het erf.

 Wegbeplanting aan beide zijden van de weg. Breng weg, 
laanbeplanting en erven samen onder het bladerdak. De laan 
gaat als een kapstok van het landschap fungeren.

 Bomen bepalen de groene uitstraling van het erf. Een haag kadert het erf in.
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Boerenerven zijn geen statische plekken waarbij de tijd wordt stilgezet.  Economische en landbouwkundige ontwikkelingen genereren nieuwe opgaves. Nieuwe en vaak grotere stallen zijn een 
stap in die constante ontwikkeling van de agrarische sector. Het is zaak om met deze nieuwe ontwikkelingen voort te bouwen op de karakteristieken van het erf en het landschap waarin deze 
gelegen is. Essentieel is dat de agrarisch ondernemer aan het begin van het proces nadenkt over de landschappelijke inpassing, de erfi nrichting en de architectuur van de gebouwen. Kijk voor 
verdere handreikingen bij het betreffende landschapstype elders in dit beeldkwaliteitplan

Typisch beeld voor kalverenstallen in de Agrarische 
Enclave: ritmiek van geschakelde volumes

Door volumes te knippen wordt voorkomen dat de 
bouwmassa te volumineus is voor het landschap. 

Een robuuste landschappelijke inpassing met inheems 
groen zorgt voor aansluiting bij het omringende landschap.

Denk bij het bouwen van nieuwe stallen ook aan 
innovatieve duurzame oplossingen.

Maak een integraal ontwerp waarin ook de relevante installaties en voorzieningen goed zijn ingepast. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan luchtwassers en voer- en sleufsilo’s.

Nieuwe stallen

INTERMEZZO

Nieuwe stallen
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Handreikingen

• Denk aan het begin van het proces na over de 
landschappelijke inpassing, de erfi nrichting en de 
architectuur van de gebouwen

• Breek grotere volumes op in kleinere volumes
• Neem bij nieuwbouw  de oude stallen als 

inspiratiebron. Bijvoorbeeld laat dakvlakken tot zo 
dicht mogelijk bij de grond toe doorlopen.

• Maak een integraal ontwerp voor gebouw en erf
   waarin ook silo’s en luchtwassers zijn ingepast
•  Zorg voor een bij het landschapstype passende 

robuuste landschappelijke inpassing en gebruik 
daarvoor inheemse beplantingssoorten
• Denk ook aan nieuwe innovatieve duurzame 

oplossingen
• Zie verder de handreikingen voor de verschillende 

landschapstypen

Publicaties over het agrarisch bouwen 
blijven een inspiratiebron voor agrarisch 
bouwen

Nieuwe stallen
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Streefbeeld 
• weids en open
• verdichte randen
• bebouwing als eilandjes in een ‘zee’ van ruimte

Doelen 
• open houden van de broeklanden
• contrast tussen de openheid van de broeklanden en de 

hoger gelegen gebieden aan de rand versterken
• beplanting en bebouwing (massa) op de overgang naar 

hogere delen situeren
• streven naar gebiedseigen ingetogen architectuur
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Open ruimte met daarin uitzonderingen zoals een bosje of beplante erven.

Broeklanden
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bedrijfsdeel 
van het erf: de 

achterkant

woondeel van 
het erf met sier- 

en moestuin

Broeklanden

Handreikingen
Landschap 
• Beperk de opgaande beplanting tot enkele solitaire 

elzen, elzenbosjes of transparante elzensingels.

Erf 
• Plaats nieuwe erven aan de rand van de broeklanden.
• Oriënteer nieuwe erven loodrecht op de weg.
• Houd afstand tussen de erven.
• Houd het erf compact.
• Behoud bij functieverandering de traditionele 

erfopbouw.
• Neem één inrit per erf als uitgangspunt.
• Erven kunnen in de breedte groeien, maar laat ze niet 

‘samensmelten’.
• Nieuw landgoed? Zie de handreikingen onder 

‘landgoederenlandschap’. Gebruik hierbij het 
streefbeeld, de doelen en handreikingen van de 
‘broeklanden‘ als uitgangspunt. Zorg daarmee dat het 
nieuwe landgoed past binnen de landschappelijke 
context van de ‘broeklanden’.

Behoud bij functieverandering de traditionele erfopbouw 
met onderscheid tussen voor- en achterkant.

Erven kunnen incidenteel in de breedte groeien, maar mogen 
niet ‘samensmelten’.

Houd het erf compact; bebouwing op korte afstand van 
elkaar.

In de broeklanden is bebouwing een uitzondering: een enkel erf als beplant eilandje.

Een transparante elzenbeplanting verrijkt de openheid van het landschap, maar past ook het erf in.
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Bebouwing 
• Zoek bij herbouw van te slopen bebouwing die in de 

broeklanden ligt naar een alternatieve herbouwlocatie 
aan de rand van de broeklanden of in een ander meer 
besloten landschap.

• Probeer bestaande, gebiedskarakteristieke bebouwing 
te hergebruiken.

• Oriënteer nieuw- of herbouw haaks op de weg en 
houd afstand tot de weg.

• Zet bijgebouwen los.
• Sluit bij nieuw- of herbouw aan op het bestaande 

landelijke bebouwingstype: Maak een enkelvoudige 
hoofdvorm van één laag met een eenvoudige kap en 
houd de goothoogte laag.

• Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels 
en daken met gebruik van natuurlijke materialen en 
gedekte kleuren.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
maar ook voor hiërarchie van bebouwing op het erf; 
het hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent 
meer details en een rijkere uitstraling, kan een iets 
hogere goot hebben, van een duurzamer materiaal 
(bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) zijn en qua 
kleurgebruik meer eruit springen.

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context.

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur.

Kaprichting van gebouwen zoveel mogelijk in de 
lengterichting van de kavel, loodrecht op de weg

Zoek bij herbouw van te slopen bebouwing die in de 
broeklanden ligt naar een herbouwlocatie op een betere 
plek in de dichtere rand van de broeklanden of in een ander 

Een beplant erf als een eiland in de openheid van de broeklanden

 Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels en 
daken met gebruik van natuurlijke materialen en gedekte 
kleuren.

Enkele bomen vormen een verrijking voor het erf. Een haag 
kadert het erf netjes in en scheidt de functies.

Orienteer bebouwing haaks op elkaar en houdt 
bijgebouwen los van het hoofdgebouw
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Erfbeplanting 
• Versterk het contrast tussen de erven en de openheid 

met erfbeplanting.
• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.
• Wanneer lijnvormige erfbeplanting, bijvoorbeeld 

elzensingels of (knot)bomenrijen, wordt toegevoegd: 
maak het los van de bebouwing! Zorg dat het zowel 
in hoogte, afstand en lengte een op zichzelf staand 
element wordt op het erf. Dus niet pal tegen en met 
dezelfde lengte als een schuur, maar wel binnen het 
erf.

• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 
blijven tussen de erfbeplanting door.

• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting 
• Plant geen wegbeplanting in de broeklanden.
• Plant aan rand van de broeklanden wegbeplanting aan 

één zijde.

 Sluit bij de tuininrichting aan op het omringende 
landschap en laat de voortuin elementen bevatten van een 
boerderijtuin.

Maak erfbeplanting los van bebouwing en hou bijvoorbeeld 
niet dezelfde lengte aan als de nieuwe schuur.

Geen wegbeplanting in het open landschap van de 
broeklanden. Hierdoor beleef je midden in de grote ruimte 
de weidsheid optimaal.

Aan de rand van de grote open broeklanden wegbeplanting 
aan één zijde van de weg. Hierdoor wordt de weg onderdeel 
van de open ruimte en ervaar je die. 

Weg zonder wegbeplanting in de broeklanden, waardoor de openheid van het gebied beleefbaar is.
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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. Het 
zijn bijvoorbeeld oude boerderijen of andere bedrijfsgebouwen, 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. 

Karakteristieke panden

INTERMEZZO

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.

• 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. 

Klarenbeekseweg 23

Voorsterweg 56

Klarenbeekseweg 13 (voorste deel is karakteristiek)

Klarenbeekseweg 11

Voorsterweg 94Kostersweg 41
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Nieuwe functies op het erf

INTERMEZZO
Steeds meer boerenbedrijven stoppen ermee, door schaalvergroting of gebrek aan opvolgers. Die ‘agrarische 
functiewijziging’ heeft niet alleen gevolgen voor de leefbaarheid van het platteland, maar ook voor het Nederlandse 
landschap. Nergens ter wereld is het (cultuur)landschap zó gevormd door juist dat boerenbedrijf als in Nederland. Door de 
mogelijkheid van nieuwe functies op het agrarisch erf te vergroten maar  wel te borgen dat de cultuurhistorische identiteit 
en kwaliteit van het erf en het omringende landschap blijven bestaan wordt het toekomstperspectief van het landelijk gebied 
vergroot.Nieuwe woningbouw met een traditionele erfopbouw.

Zorgboerderijen leveren een welkome bijdrage aan de 
toegankelijkheid van het platteland.

Innovatieve woningbouw geinspireerd door traditionele 
architectuur levert een eigentijds beeld op.

Het combineren van oud en nieuw levert inspirerende 
horecalocaties op .

Nieuwe gevels achter oorspronkelijke houten geven zorgen 
voor een ingenieus inpandig balkon.

duurzame instandhouding gecombineerd met behoud van 
historische betekenis van het gebouw in deze woonwinkel.

Kinderopvang in een oude schuur.

Nieuwe functies op het erf
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Streefbeeld 
• beplante wegen
• hier en daar beplante kavelgrenzen
• bebouwing in de groene ‘kamers’

Opgaven
• versterken en ontwikkelen van een kamerstructuur van 

weg- en kavelgrensbeplantingen
• nieuwbouw koppelen aan de groenstructuren van de 

‘kamers’
• behouden van onverharde en halfverharde wegen
• doorgaande laanbeplanting langs de Amersfoortseweg, 

Elspeterweg en Garderenseweg realiseren
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Met beplanting langs wegen, paden en zo mogelijk kavelgrenzen ontstaan ‘kamers’. Daardoor wordt dit volle landschap geordend en krijgt 
het weer samenhang.

Kamerstructuren



35KamerstructurenKamerstructuren

Handreikingen
Landschap 
• Plant weg- en hier en daar ook kavelgrensbeplantingen 

aan.
• Vul de weg- en kavelgrensbeplanting ten westen van 

Uddel aan om de dorpsrand in te passen.
• Leg in de westelijke dorpsrand van Uddel paden langs 

kavelgrensbeplantingen aan.

Erf 
• Houd afstand tussen de erven.
• Houd het erf compact.
• Behoud bij functieverandering de traditionele 

erfopbouw
• Neem één inrit als uitgangspunt.
• Gebruik overhoekjes en creëer een aangename 

verblijfsruimte door beplanting  toe te voegen en 
enkele eenvoudige voorzieningen te plaatsen

• Nieuw landgoed? Zie de handreikingen onder 
‘landgoederenlandschap’. Gebruik hierbij het 
streefbeeld, de doelen en de handreikingen van de 
‘kamerstructuren‘ als uitgangspunt. Zorg daarmee dat 
het nieuwe landgoed past binnen de landschappelijke 
context van de ‘kamerstructuren’.

Door het versterken van de kamerstructuur wordt het 
landschap geordend en toegankelijk. Voeg dus (boom)
beplanting langs wegen, paden en kavelgrenzen toe.

Kamerstructuren: beplanting langs wegen, paden en op 
kavelgrenzen.

Ontwikkelen van kamerstructuren: voeg beplanting langs 
kavelgrenzen toe waardoor duidelijk begrensde kamers 
ontstaan en achterliggende bebouwing minder zichtbaar is. 
Nieuwe bebouwing kan hierdoor op een logische wijze in 
het landschap worden opgenomen zonder dat dit tot meer 
verrommeling leidt.
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Bebouwing
• Koppel nieuwbouw aan de groenstructuren van de 

‘kamers’.
• Probeer bestaande karakteristieke bebouwing te 

hergebruiken.
• Oriënteer nieuwe bebouwing haaks of parallel op de 

weg, aansluitend op het rationele verkavelingspatroon, 
en houd afstand tot de weg.

• Sluit bij nieuw- of herbouw aan op het bestaande 
landelijke bebouwingstype: Maak een enkelvoudige 
hoofdvorm van één laag met een eenvoudige kap en 
houd de goothoogte laag.

• Afwijkende goothoogte kan om een afwijkend, statig 
gebouw te maken.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
maar ook voor hiërarchie van bebouwing op het erf; 
het hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent 
meer details en een rijkere uitstraling, kan een iets 
hogere goot hebben, van een duurzamer materiaal 
(bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) zijn en qua 
kleurgebruik meer eruit springen.

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context.

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur.

Een simpele hoofdvorm van één laag met zadeldak en lage 
goot past in het landelijk gebied. Als in incidentele gevallen 
het gebouw een afwijkende, statige uitstraling nodig heeft 
kan de goothoogte van de bebouwing hoger.

De bosrand vormt een achtergrond voor  de bebouwing

Nieuwe bebouwing kan eigentijds, maar kies wel voor 
sober kleur- en materiaalgebruik passend bij het landelijk 

/Beplante wegen vormen een kader waar bebouwing 
tegenaan geplaatst kan worden.

Houd het eenvoudig!

probeer bestaande bebouwing te hergebruiken bij 
functieverandering om het karakter van het landelijk 
gebied te behouden
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Erfbeplanting 
• Probeer met erfbeplanting ook bijdrage te leveren 

aan versterking van de kavelgrensbeplantingen door 
houtwallen, -singels of bomenrijen aan te leggen op 
kavelgrenzen.

• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.
• Wanneer lijnvormige erfbeplanting, bijvoorbeeld 

houtwallen of -singels, wordt toegevoegd: maak het 
los van de bebouwing! Zorg dat het zowel in hoogte, 
afstand en lengte een op zichzelf staand element 
wordt. Dus niet pal tegen en met dezelfde lengte als 
een schuur.

• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 
blijven tussen de erfbeplanting door.

• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting 
• Zorg voor samenhang en continuïteit in 

wegbeeld langs hoofdwegen, in materiaal en 
profi elopbouw. Denk aan verharding, beplanting, 
bermen, verlichtingsarmaturen, meubilair en 
snelheidsremmende voorzieningen.

• Plant wegbeplanting aan beide zijden van de weg.

Sluit bij de tuininrichting aan op het omringende 
landschap en laat de voortuin elementen bevatten van een 
boerderijtuin.

Maak erfbeplanting los van bebouwing en hou bijvoorbeeld 
niet dezelfde lengte aan als de nieuwe schuur.

Wegbeplanting aan beide zijden van de weg. Breng weg, 
laanbeplanting en erven samen onder het bladerdak.

Leg wegbeplantingen aan. Hierdoor ontstaan “kamers” in 
het landschap.

Wiggen in het wegenpatroon en overhoekjes zijn 
kenmerkend voor de westelijke dorpsrand van Uddel. Zet 
deze patronen aan en zorg voor samenhang door aanplant 
van beplanting langs de wegen.

 Enkele bomen vormen een verrijking voor het erf. Een 
haag kadert het erf netjes in.
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Kaart landschapstypes binnen Het Woud.
(kleuren legenda komen overeen met gebruikte kleuren in 
schema Beheercriteria, 4.3.

Beekdalen

Kampenlandschap

Broeklanden

Kamerstructuren

4 welstandskader
4.1. 

Algemeen
In dit hoofdstuk worden de formele regels beschreven 
waaraan 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 2 mag u er vanuit gaan 
dat uw plan ook voldoet aan de formele regels in 
dit hoofdstuk. Het is dan niet meer nodig om verder 
te lezen. 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
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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. Soms is een thema nog weer 
nader uitgewerkt in subthema’s om zo nog preciezer 
te kunnen werken. De thema’s en subthema’s van dit 
plangebied staan op bijgaande kaart op deze pagina.

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 op deze pagina kunt u 
zien welk welstandsniveau op u van toepassing is. In 
de legenda van de kaart staan een aantal specifi eke 
uitzonderingen.

Welstandsthema’s
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Matrix
Op basis van (sub)thema’s en welstandsniveaus 
zijn in de matrix op blz 54 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 
www.apeldoorn.nl

Cultuurhistorische objecten en monumenten
In het bestemmingsplan voor dit plangebied 
staan objecten die in het bestemmingsplan de 
aanduiding‘karakteristiek’ hebben gekregen, vanwege 
hun bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische 
waarden. Deze objecten vallen altijd onder het hoge 
welstandsniveau. Bij het beoordelen van bouwplannen 
voor deze objecten is behoud van de bijzondere 
ruimtelijke en cultuurhistorische waarden van belang. 
Daarbij is met name de oorspronkelijkheid van het 
gevelbeeld en de hoofdvorm van belang.

Voor beschermde monumenten geldt naast het 
welstandsbeleid ook de Monumentenwet en 
Monumentenverordening

Welstandsniveau’s
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deelgebied Beekdalen 
(BE)

Kampenlandschap 
(KA)

Broeklanden 
(B)

Kamerstructuren 
(K)

verkavelingtype Boerderijen en schuren 
zijn geclusterd en hebben 
onderling een functionele 
ordening. Erven 
voornamelijk gesitueerd 
aan de rand van het 
beekdal

Boerderijen en schuren 
zijn geclusterd en hebben 
onderling een functionele 
ordening maar zijn verder 
vrij gesitueerd in het
landschap aan de rand 
van de kampen.

Boerderijen en schuren 
zijn geclusterd en hebben 
onderling een functionele 
ordening. Erven als losse 
“eilandjes” in de open 
ruimte.

Boerderijen en schuren 
zijn geclusterd en hebben 
onderling een functionele 
ordening. Erven gekoppeld 
aan groenstructuren in het 
landschap

positie 
onderling

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
informeel.

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
informeel.

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
formeler van opzet.

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
formeler van opzet.

afstand 
onderling 

Gevarieerd. Gevarieerd. Overwegend grote afstand 
tussen boerenerven.

Gevarieerd.

plaatsing op 
kavel 

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan 
de achterzijde van 
het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen los.

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan 
de achterzijde van 
het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen los.

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan de 
achterzijde van de 
boerderij. 
Bijgebouwen los.

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan 
de achterzijde van 
het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen los.

bouwrichting Gevarieerd en op afstand 
van de weg. Veelal in 
kavelrichting.

Gevarieerd. Veelal in 
kavelrichting.

Veelal haaks op de weg in 
kavelrichting en op afstand 
van de weg.

Veelal haaks op de weg in 
kavelrichting en op afstand 
van de weg.

herhaling / 
ritmiek 

Geen herhaling en ritmiek. Geen herhaling en ritmiek. Geen herhaling en ritmiek. Geen herhaling en ritmiek.

welstandsniveau zwaar           voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal        voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

4.3. Beheercriteria voor thema Agrarisch buitengebied
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deelgebied Beekdalen
(BE)

Kampenlandschap
(KA)

Broeklanden
(B)

Kamerstructuren
(K)

opbouw 
hoofdmassa

Eén bouwlaag met 
kap. De goothoogte is 
relatief laag. Kappen zijn 
verhoudingsgewijs groot 
en visueel dominant

Eén bouwlaag met 
kap. De goothoogte is 
relatief laag. Kappen zijn 
verhoudingsgewijs groot 
en visueel dominant.

Eén bouwlaag met 
kap. De goothoogte is 
relatief laag. Kappen zijn 
verhoudingsgewijs groot 
en visueel dominant.

Eén bouwlaag met 
kap. De goothoogte is 
relatief laag. Kappen zijn 
verhoudingsgewijs groot 
en visueel dominant.

profi el ruimte Informeel. Boerenerf 
voornamelijk onverhard.

Informeel. Boerenerf 
voornamelijk onverhard.

Informeel. Informeel. 

samenstelling
massa 

Enkelvoudig. Enkelvoudig. Enkelvoudig. Enkelvoudig.

kapvorm en 
-richting 

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak, in geval van 
dwarshuis-boerderij 
schilddak op voorhuis.

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak, in geval van 
dwarshuis-boerderij 
schilddak op voorhuis.

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak.

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak.

relatieve omvang Klein tot middelgroot. 
Sterk onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen.

Klein tot middelgroot. 
Sterk onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen.

Klein tot groot. Sterk 
onderscheid in hoofd- 
en bijgebouwen.

Klein tot groot. Sterk 
onderscheid in hoofd- en 
bijgebouwen.

vormbehandeling Eenvoudig Eenvoudig, traditioneel Eenvoudig. Eenvoudig.

welstandsniveau zwaar            voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                  achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal         voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel         In relatie tot de omgeving 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied Beekdalen
(BE)

Kampenlandschap
(KA)

Broeklanden
(B)

Kamerstructuren
(K)

bouwstijl Typische vormgeving 
hallehuisboerderijen en 
dwarshuisboerderijen.

Typische vormgeving 
hallehuisboerderijen en 
dwarshuisboerderijen.

Traditioneel. Eenvoudige gevelindeling.

geveltypering Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel

Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel

Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel

Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel

Gerichtheid 
en
oriëntatie 

Met voorgevel of zijgevel 
gericht op kavelrichting

Met voorgevel of zijgevel 
gericht op kavelrichting

Met voorgevel of zijgevel 
gericht naar de weg.

Met voorgevel of zijgevel 
gericht naar de weg.

geleding Neutraal. Neutraal. Neutraal. Neutraal.

indeling Traditioneel geordend.
Eenvoudige gevelindeling.

Traditioneel geordend.
Eenvoudige gevelindeling.

Eenvoudige gevelindeling. Eenvoudige gevelindeling.

plasticiteit Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

welstandsniveau zwaar           voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal        voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving 

gevelkarakteristiek
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deelgebied Beekdalen
(BE)

Kampenlandschap
(KA)

Broeklanden
(B)

Kamerstructuren
(K)

gaafheid/
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. 
Boerderijen zelf nog 
deels oorspronkelijk, 
boerenerven en 
bijgebouwen vaak 
aangepast aan 
hedendaagse eisen

Gevarieerd. 
Boerderijen zelf nog 
deels oorspronkelijk, 
boerenerven en 
bijgebouwen vaak 
aangepast aan 
hedendaagse eisen.

Gevarieerd. 
Boerderijen zelf nog 
deels oorspronkelijk, 
boerenerven en 
bijgebouwen vaak 
aangepast aan 
hedendaagse eisen.

Gevarieerd. 
Boerderijen zelf nog 
deels oorspronkelijk, 
boerenerven en 
bijgebouwen vaak 
aangepast aan 
hedendaagse eisen.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk 
baksteen en houten 
kozijnen.

Steenachtig, voornamelijk 
baksteen en houten 
kozijnen.

Steenachtig, 
voornamelijk baksteen 
en houten kozijnen.

Steenachtig, 
voornamelijk baksteen 
en houten kozijnen.

kleurtoon en 
toepassing

Overwegend roodbruin 
metselwerk. Daken 
van oudere boerderijen 
bedekt met riet, van 
jonge boerderijen ook 
met rode of (gesmoorde) 
grijze pakpannen.

Overwegend roodbruin 
metselwerk. Daken 
van oudere boerderijen 
bedekt met riet, van jonge 
boerderijen ook met rode 
of (gesmoorde) grijze 
pakpannen.

Overwegend roodbruin 
metselwerk. Daken 
van oudere boerderijen 
bedekt met riet, van 
jonge boerderijen ook 
met rode of (gesmoorde) 
grijze pakpannen.

Overwegend roodbruin 
metselwerk. Daken 
van oudere boerderijen 
bedekt met riet, van 
jonge boerderijen ook 
met rode of (gesmoorde) 
grijze pakpannen.

decoraties en 
ornamenten 

Overwegend ingetogen 
detaillering.

Overwegend ingetogen 
detaillering.

Overwegend ingetogen 
detaillering.

Overwegend ingetogen 
detaillering.

welstandsniveau zwaar            voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal         voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel         In relatie tot de omgeving

detaillering, kleur en materiaal
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