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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, fijne 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.  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 wegprofielen 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 dorp 
Hoenderloo. 

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 Hoenderloo. 

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 Hoenderloo zoals op de 
afbeelding op pagina 4 aangegeven. 

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 officiële 
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
Hoenderloo heeft diverse Rijks- en 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 Hoenderloo van de landschapsvisie zoals 
neergelegd in het Groot Apeldoorns Landschaps 
Kookboek (Buro Harro en Uitgeverij Blauwdruk, juli 2011)
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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 tekenent 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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Uitsnede historische kaart rond 1900 Hoenderloo

Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
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2 Ruimtelijke Bouwstenen
Ontstaansgeschiedenis
De geschiedenis van de nederzetting Hoenderloo is in 
sterke mate verbonden met de omstandigheden van de 
ondergrond en het omringende landschap. 
Gedurende de periode van de voorlaatste ijstijd, het 
Saalien (circa 200.000 – 125.000 jaar geleden), kreeg het 
gebied in grote lijnen het huidige reliëf. Tijdens deze ijstijd 
breidde het Scandinavische landijs zich uit tot Midden-
Nederland. Aan de randen had de ijskap vooruitstekende 
lobben die bestaande laagtes indrongen, waarbij grond 
werd opgestuwd in de vorm van ‘stuwwallen’. Zulke 
lobben schoven vooruit in het IJsseldal en de Gelderse 
Vallei. Daarbij vormde zich de hoogte van de Veluwe. Het 
dorp ligt in een droge laagte tussen twee uitlopers van de 
stuwwal, ten noorden en zuiden.Doordat er in de directe 
omgeving geen beek of ven was, en het grondwater 
vrij diep zit, is Hoenderloo in het verleden geen voor de 
hand liggende plek voor permanente bewoning geweest. 
Niettemin is er wel degelijk bewoning geweest. Binnen 
het bestemmingsplangebied heeft een prehistorische 
grafheuvel gelegen, die in de vroege 20ste eeuw is 
verdwenen ten gunste van nieuwbouw voor de Stichting 
Hoenderloo. 
Op de stuwwal groeide vanouds oerbos, waarin de 
mens hier en daar delen platbrandde om er landbouw te 
bedrijven. Vanaf de middeleeuwen moest het oerbos door 
intensiever gebruik (als wildpark, bron voor brandstof en 
bouwmateriaal, en weidegebied voor schaapskuddes) 
steeds verder wijken. Er ontstond een ‘leeg’ land van 
heidevelden en zandverstuivingen. 

De ontwikkeling van Hoenderloo
In dat lege land is Hoenderloo pas aan het begin van de 
negentiende eeuw ontstaan. Ver weg van de bewoonde 
wereld, bij de grens van verschillende bestuursgebieden, 
was het gezag zwak en kon zich een clandestiene 
nederzetting vormen bij een kleine landbouwontginning. 
Tijdens een wandeltocht over de Veluwe kwam dominee 
Otto Heldring in Hoenderloo terecht. Hij bekommerde 
zich over het lot van de arme en geïsoleerd levende 
inwoners. Hij werd daarbij gedreven door de ideologie 
van het Réveil. Door zijn inspanningen kreeg het dorp 

“buurtschapjes” in Hoenderloo

De Heldringput

halverwege de 19de eeuw de beschikking over een 
waterput, een school en een kerk. Daarna begonnen 
diverse kapitaalkrachtige investeerders, voor een 
groot deel geworven door Heldring, met de aanleg van 
landgoedbossen op de woeste gronden in de omgeving 
ten behoeve van de productie van hout en de creatie van 
recreatieve landgoederen. De bosbouw genereerde veel 
werk, met als gevolg dat Hoenderloo gestaag groeide.
Aanvankelijk lag de kern van Hoenderloo bij de kruising 
van de Apeldoornseweg-Middenweg-Harskampweg. 
Daaromheen stonden eerst een aantal plaggenhutten 
en gaandeweg meer huizen van hout en baksteen. In de 
loop der jaren breidde de nederzetting zich uit naar het 
oosten. Tussen de bossen van de landgoederen van de 
Christelijke Vrienden (later ten dele het terrein van de 
Stichting Hoenderloo) in het noorden en het Deelerwoud 
in het zuiden, bevond zich daar een onontgonnen 
heidegebied, dat stukje bij beetje werd verkaveld en 
ontgonnen tot akkerland. Dit gebied werd De Krim 
genoemd. Tegenwoordig vinden we hier verspreide 
bebouwing en lintbebouwing langs de belangrijkste wegen 
omgeven door grasland. Het gebied bij de oude kern, 
tussen de Apeldoornse weg en de zevensprong verdichtte 
zich gaandeweg verder met nieuwe bebouwing. Eerst 
ging het daarbij om individuele particuliere toevoegingen 
aan de Middenweg, Krimweg en Paalbergweg, maar na 
de Tweede Wereldoorlog werden hiertussen ook enkele 
planmatig aangelegde woningbouwprojecten gebouwd. 
Daarmee kwam hier de dorpskern tot stand. Hier werden 
ook de voornaamste voorzieningen gevestigd, zoals de 
school, een tweede kerk, het groene kruisgebouw, enkele 
winkels en het dorpshuis. 

De Stichting Hoenderloo
Op verzoek van Heldring nam dorpsonderwijzer Gangel 
vanaf 1847 regelmatig verwaarloosde kinderen op 
in zijn huis. Ze werden niet alleen opgevangen maar 
ook heropgevoed. Hieruit ontstond het idee van een 
zelfstandig opvanghuis, al snel doorgangshuis genoemd. 
Hiervoor werd in 1851 de Stichting Hoenderloo opgericht. 
Door de geïsoleerde ligging temidden van grootschalige 
ontginningsgebieden werd Hoenderloo gezien als een 
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goede plek om ontspoorde jongens weer op het rechte 
pad te krijgen. Zij hadden baat bij een werkzaam verblijf 
in een natuurlijke omgeving met gezonde lucht, ver weg 
van de stad. Bovendien maakte de goedkope grond de 
exploitatie van een dergelijke instelling rendabel. De 
Stichting, werd later omgedoopt in de ‘Hoenderloo Groep’ 
en groeide gestaag, waarbij steeds meer gebouwen 
werden opgericht in het bos ten noorden van de 
dorpskern. 

Toeristisch landschap
Vanaf de negentiende eeuw ontwikkelde de Veluwe zich
tot een recreatieve trekpleister. Dat kwam door de hoge
belevingswaardering van het landschap en de natuur.
Destijds zocht de passieve recreant hier naar ontspanning, 
rust, ruimte, schone lucht, het ongerepte en het woeste. 
Tegenwoordig kan de actieve recreant hier ook terecht 
voor talrijke sportieve en culturele voorzieningen. 
Hoenderloo is vooral een populaire vakantiebestemming 
geworden dankzij de ligging temidden van uitgestrekte 
bossen en nabij het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Deze populariteit heeft geresulteerd in een groot aantal
recreatieve voorzieningen in en om het dorp. De pensions 
van weleer hebben plaats gemaakt voor hotels, campings 
en huisjesparken. In de winter is Hoenderloo een rustig 
streekdorp. In de zomer  verblijven er bijna vijf keer zoveel 
mensen in de vele dag- en verblijfsaccommodaties.

Ingesloten door grootgrondbezit
Daarna begonnen diverse kapitaalkrachtige investeerders 
met de aanleg van landgoedbossen op de woeste gron-
den. De bosbouw genereerde veel werk, met als gevolg 
dat Hoenderloo gestaag groeide. In de negentiende 
eeuw verkochten de Marken veel grond aan adellijke 
families en rijke zakenlieden. Zij lieten het terrein ontgin-
nen en aanplanten met bos voor de productie van 
hout en/of het creëren van een recreatief landgoed. Zo 
ontstond in relatief korte tijd een krans van particuliere 
landgoedbossen rondom Hoenderloo. De landgoederen 
legden de basis voor de huidige bezitseenheden en 
het bosrijke karakter van de Veluwe. Omdat deze 
bezittingen moeilijk rendeerden en de erfgenamen 
veelal binding misten, werden de landgoederen één 
of enkele generaties later verkocht aan de overheid 
of natuurbeschermingsorganisaties. Sindsdien is de 
overheid de belangrijkste eigenaar van landgoedbossen 
op de Veluwe. Behalve het bos, de landgoederen en de 
recreatieterreinen zijn ook de beperkte toegankelijkheid en 
de hekken kenmerkend voor de omgeving.

recreatieve bedrijven in Hoenderloo

grotere grondeigendommen in Hoenderloo
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Hoenderloo als enclave in het reliefrijke 
Veluwelandschap

Opvallend in het beeld van Hoenderloo zijn de open 
ruimtes aan de randen van het dorp. Op deze plekken is 
de bosrand op afstand en is het relief goed ervaarbaar. 
Deze ruimtes zijn karakteristiek voor Hoenderloo

1. de Houtkamp; vormt de entree naar het dorp en de 
Hoge Veluwe. De Delerweg slingert er losjes doorheen.

2. de velden langs de Paalbergweg; het bos ligt op 
afstand van de dorpsrand en de glooing is goed 
ervaarbaar. Een mooie overgang tussen dorp en 
bosrand

3. de velden rond de kerk aan de Heldringweg; de kerk 
ligt als een spil in de ruimte op de top van een kleine 
heuvel

4. de Brink en Zevensprong; bijeenkomst van 7 wegen. 
Werkt als entree naar Deelerwoud, Arckelaan en veld 
van de Hoenderloogroep

5. Het veld tussen dorp en Hoenderloogroep; glooiend 
veld dat oploopt van dorp naar Kampheuvel. Gebouw 
de Kampheuvel ligt op het hoogste punt en domineert 
de ruimte

Het hoofdgebouw van de Hoendeloogroep aan de 
rand van een glooiende weide markeert een zichtlijn

Een gebouw wordt een blikvanger als het boven op 
een heuvel staat

De Brink is het natuurlijk middelpunt van HoenderlooDe kerk staat op een bijzondere plek in Hoenderloo

De open ruimtes aan de randen van Hoenderloo en het sterk zichtbare relief daarvan zijn 
kenmerkend voor het dorp
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In de kamerstructuur van de Krim bepaalt vooral het land-
schap het beeld

Lanenstructuur op het terrein van de Hoenderloogroep De brink ligt in het hart van Hoenderloo

0 75 300

STRUCTUURVISIE HOENDERLOO
SCHAAL 1 : 7500 

Groenstructuren

In de omgeving van Hoenderloo is veel bos. 
Doorgaande groenstructuren zijn maar beperkt 
aanwezig. Langs doorgaande wegen is vaak een 
begeleidende groenstructuur zoals lanen, boomsingels 
en houtwallen aanwezig: Otterloseweg, Arckelaan, 
Elisabethlaan en een deel van de Brouwersweg en 
Kampheuvellaan. Recent is de Laan van Eikenhof 
doorgetrokken.

De dorpskern kenmerkt zich door bomen op eigen 
kavels en enkele kleinere bosschages/boomgroepen, 
vaak op de plek van oude gebouwen/plekken en vormt 
daar een ensemble met de bebouwing (schooltuin, 
kerk). De wegen hebben hier geen begeleidende 
beplanting.

De brink wordt als een groene taartpunt omzoomd door 
eiken, die de ruimte inkaderen en rust geven. Hagen 
langs de bebouwingsrand brengen hier eenheid

Het gebied van de Krim wordt bepaald door houtsingels 
tussen de diverse kavels, vaak in noordzuidrichting, 
waardoor een kamerstructuur ontstaat. De houtwal van 
de Oudeweg vormt de overgang naar de open ruimte 
van de Hoenderloogroep.
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De Middenweg is een buurtontsluitingsweg

Onverharde wegen ontsluiten mede het buitengebied van 
Hoenderloo

De Krimweg heeft een verkeerskundige uitstraling Het dorpse beeld van de Paalbergweg

WEGENNETWERK

provinciale weg

hoofdontsluiting

onverharde hoofdontsluiting

buurtontsluiting

onverharde (erf )ontsluiting

0 75 300

STRUCTUURVISIE HOENDERLOO
SCHAAL 1 : 7500 

Wegenstructuren

Vroeger waaierden tussen de diverse gehuchten wegen uit 
over de zand- en heidevlaktes. In Hoenderloo kruisten de 
doorgaande routes Arnhem-Apeldoorn en Barneveld-Deventer.

Later werd de Woeste Hoefweg richting de |Arnhemseweg 
toegevoegd. De zandpaden werden vanaf 1846 langzaam 
overschreven door de rationele ontginningspatronen van de 
bosbouw
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bepaald door de krans van open ruimtes rondom het 
dorp. Hierdoor ligt het dorp los van de omliggende 
bosranden en wordt het enclavekarakter benadrukt. 
De verschillende karakters van de open ruimtes – 
bijvoorbeeld rond de kerk of de grote open weide van 
De Hoenderloo Groep – versterken de gevarieerde
en veelzijdige dorpse opbouw met unieke plekken.

Complexmatige uitbreiding in buurtje tussen de linten

Een dorp met drie sferen

De verschillende achtergronden die de groei van 
Hoenderloo bepaalden – agarisch dorp, instellingen-
terrein, vakantieoord, landgoed – zijn niet zozeer met 
elkaar vermengd maar naast elkaar geplaatst. In de 
huidige ruimtelijke opbouw van het dorp is dat goed 
zichtbaar. De hoofdwegen die samenkomen op de 
zevensprong midden in het dorp, zijn deels scheids-
lijnen tussen gebieden met uiteenlopende functies.

De drie sferen van Hoenderloo bestaan uit het dorp 
met lintbebouwing en buurtjes daarachter ten westen 
van de zevensprong, het kamerlandschap van de 
Krim ten oosten van de zevensprong en het land- 
goedachtige landschap van De Hoenderloo Groep 
ten noorden van de zevensprong. Landgoed Deeler-
woud laten we buiten beschouwing. Het ontoegan-
kelijke landgoed maakt geen deel uit van het dorp 
anders dan dat de bosrand aan de zuidelijke 
dorpsrand grenst.
De ruimtelijke opbouw van Hoenderloo wordt ook 

Lintbebouwing in de dorpskern van Hoenderloo

Het kamerlandschap van de Krim

Het landgoedachtige karakter van de Hoenderloogroep
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Dorp van lintbebouwing en buurtjes

Het compacte deel van Hoenderloo bestaat uit drie ri-
jen lintbebouwing met een aantal tussenverbindingen 
waaraan buurtjes zijn gelegen. Bijzonder is dat elk 
lint weer een eigen sfeer en opzet heeft die ervoor 
zorgen dat elk lint anders is. 

De Middenweg is een historisch lint met grote kavels 
en villa’s afgewisseld met open weitjes. Het geheel 
is los bebouwd met open zichten op de kerk en de 
bosrand van De Hoenderloo Groep.
De Krimweg bestaat in het dorp ook uit lintbebou-
wing, maar is strakker van opzet. De rooilijn van de 
woningen is eenduidig maar de invulling zeer indivi-
dueel, waardoor nog wel sprake is van een dorpse 
maat en schaal. Deze hoofdweg door het dorp heeft 
als gevolg van verkeerskundige eisen een nogal 
formele inrichting die eerder stads aandoet dan
dorps.
De Paalbergweg heeft net als de Middenweg een 
losse opzet met lintbebouwing. Vanaf de weg is er 
uitzicht over de agrarische erven en weitjes die tus-
sen het dorp en het bos liggen. In tegenstelling tot 
de Krimweg is de openbare ruimte dorps, wat vooral 
bepaald wordt door de grindbermen.

De buurtjes tussen de linten zijn na de oorlog com-
plexmatig aan het dorp toegevoegd en hebben een 
ander (minder los en dorps) karakter dan de linten. 
Het zijn veelal halfvrijstaande woningen met gelijke 
goot en nokhoogte.

De grindbermen, het zicht op het landschap en de diversiteit aan woningen zorgen voor het dorpse beeld van de Paalbergweg en
de plaatselijke dorpsrand.

De jonge(re) lintbebouwing en de openbare ruimte van de Krimweg in het westelijke deel van het dorp is alleen dorps door de
variatie en de kleinschaligheid.

Het oude bebouwingslint van de Middenweg heeft een grote variatie aan gebouwen, tuinen, weitjes, bomen en schuurtjes langs
een smal landweggetje.
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Het agrarisch woonlandschap (kamerstructuur)
van de Krim

De Krim vormt een eigen wereld binnen het veel-
kleurige palet aan woonsferen die Hoenderloo rijk is. 
Het gebied ligt tussen twee lange rechte lijnen, waar-
bij de Krimweg gezien kan worden als de ‘voorkant’
en de onverharde Oude Weg als de ‘achterkant’.
Tussen de beide wegen ligt een noord-zuidstructuur 
van verbindingspaden. Het gebied zelf is verkaveld 
in een rechtlijnig patroon. Binnen dit patroon van 
wegen, verkavelingen en erfbeplantingen liggen 
verspreid losse erven. Tussen de erven liggen grote 
ruimtes als open kamers in een volwassen structuur 
van houtwallen en bosstroken.

De vele houtwallen en open weitjes vormen een volwassen groene achtergrond waarin allerlei clusters van boerderijen en burger-
woningen een plek hebben gekregen.
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Het Institutenlandschap van De Hoenderloo 
Groep

Het terrein van De Hoenderloo Groep hoort gevoels-
matig bij het dorp, maar heeft toch een eigen ruimte-
lijke opzet. Deze is eerder landgoedachtig dan dorps: 
losse paviljoens op open plekken in een bosgebied. 

Rond het veld is een monumentale reeks functionele 
gebouwen met een grote maat gelegen aan een 
wegenstructuur van een aantal lange, rechte lijnen. 
Deze gebouwen staan aan de bosrand of op een 
open plek net iets daar achter. 

De woonclusters van het instituut worden gevormd 
door ensembles van bebouwing op een open plek in 
het bos

De dienstwoningen hebben zich losjes genesteld in 
het landschap van de Veluwe.

De uitgesproken individuele architectuur van de verschillende gebouwclusters bij de Hoenderloo-groep versterkt de institutionele sfeer.
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INTERMEZZO
Monumenten en karakteristieke panden 
Het gebied van Hoenderloo en omgeving bevat aanmerkelijke cultuurhistorische waarden. Het gaat daarbij om 
archeologie, landschap en gebouwen. De geschiedenis van het dorp in het landschap staan in Hoofdstuk 2 al kort 
beschreven.

In Hoenderloo zijn 9 beschermde monumenten te vinden

Rijksmonumenten: 
• Apeldoornseweg hoek Krimweg (Helderingsput)
• Delerwoud 1-2 
• Heldringsweg 10
• Heldringsweg 20

Gemeentelijke Monumenten:
• Heldringweg 11
• Krimweg hoek Delerweg (muziektent)
• Krimweg hoek Derlerwoud (trafo)
• Laan van Eikenhof 31
• Nijegaardeweg 11

Daarnaast bevinden zich een aantal karakteristieke
panden binnen het plangebied. Deze gebouwen
hebben geen monumentenstatus maar zijn door
hun bijzondere architectuur, karakteristieke
typologie en/of beeldbepalende ligging van
grote waarde voor het beeld. 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 gaat in Hoenderloo bijvoorbeeld om oude 
boerderijtjes, het voormalige kerkje en instellingsgebouwen 
van de Stichting Hoenderloo. Deze gebouwen zijn typisch 
voor de geschiedenis van het gebied waar ze staan. 
Vanwege de bijzondere waarde worden karakteristieke 
objecten beschermd tegen sloop. 

Het gaat om de volgende adressen:

• Apeldoornseweg 10-12
• Apeldoornseweg 12a
• Apeldoornseweg 14
• Brouwersweg 5 (hoofdgebouw plus vm. bakhuisje)
• Kampheuvellaan 34
• Kampheuvellaan 42
• Kampheuvellaan 62
• Kampheuvellaan 68 (hoofdgebouw plus garage)
• Kampheuvellaan 72 (hoofdgebouw plus garage)
• Krimweg 8-10
• Krimweg 66
• Krimweg 81 (hoofdgebouw plus schuurtje)
• Laan van Eikenhof 31 (landbouwschuur ten zuiden 

van hoofdgebouw)
• Middenweg 16-18 (hoofdgebouw plus vm. bakhuisje)
• Nijegaardeweg 18-20
• Nijegaardeweg 21
• Paalbergweg 24
• Paalbergweg 85-89, Krimweg 34
• Weikamperweg 12, 19-21, 27-29, 28-30, 49-51

Monumenten en karakteristieke panden
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Handreikingen karakteristieke panden:

• 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. 

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. 

Monumenten en karakteristieke panden
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3 handreikingen
Het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek en 
het klein Apeldoorns Dorpen Kookboerk vormen het 
inhoudelijk vertrekpunt voor de handreikingen. Voor het 
dorp Hoenderloo zijn die in dit Beeldkwaliteitplan nader 
uitgewerkt en specifiek gemaakt. De handreikingen 
zijn een inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit in  
Hoenderloo
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STREEFBEELD 
• Hoenderloo ligt ‘los’ van het bos, de open 
ruimtes tussen bosrand en dorp open 
houden

* bossen, zandpaden, lanen
• aaneengesloten Veluwe zonder hekken
• scherpe bosrand

LANDSCHAPPELIJKE OPGAVES 
• open houden van open plekken en de   
rand van open plekken benadrukken met 
bos

• in kamerstructuur kavelgrenzen en wegen 
beplanten en informele padenstructuren 
toevoegen

* behouden van het landelijke en informele 
karakter van de openbare ruimte

• behouden van onverharde wegen
• noodzakelijke hekwerken in bosgebieden 

aan het zicht onttrekken
• behouden van de duisternis van het 

buitengebied

Een enclave op de Veluwe. Het dorp ligt los van het bos

Hoenderloo Het aaneengesloten boslandschap rondom Hoenderloo

De kamerstructuren van de achterkrim

Het kampenlandschap rond de dorpskern. Oorspronkelijk was dit een 
aaneengesloten jonge heideontginning aangevuld met dorpskern 
maar het heeft nu de kenmerken van een kampenlandschap
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HANDREIKINGEN 
Algemeen

* Houd Hoenderloo “los”van de bosrand
* Lucht tussen bosrand en dorp versterkt het enclave-

gevoel
* Koester en handhaaf het stelsel van open ruimtes in 

en rondom het dorp
* Behoud doorzichten naar de bosrand
* Zorg ervoor dat de zevensprong het gevoelsmatige
   middelpunt van het dorp blijft
* Koester het kleinschalige, besloten enclavekarakter 

van het dorp
* Gebruik en benadruk het relief en houdt het zichtbaar
* Houdt het dorp “luchtig” door niet alle groene ruimtes 

te vullen
* Koester het ontspannen, losse en groene dorpsbeeld
* Zorg ervoor dat de verschillen tussen de gebieden 

waaruit het dorp is opgebouwd voelbaar blijven
* Maak het landschap toegankelijk door het toevoegen 

van informele padenstructuren
* Zet geen hekwerk aan de rand van de kavel aan de 

weg
* Integreer noodzakelijke hekwerken of afrasteringen in 

de bosrand of groenstructuren
* Kies hekwerken en rasters passend bij het landelijk 

karakter en zorg dat ze zo laag mogelijk zijn en zo veel 
mogelijk van een natuurlijk materiaal

* Behoud de onverharde wegen

Handreikingen

 Houd Hoenderloo  ‘los’ van de bosrand.

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

Een eenvoudig (boeren)hek past bij het landelijk gebied.  Een 
draadhek is subtiel en valt nauwelijks op in het landschap.

Versterk de kamerstructuur in de Krim door beplanting langs 
wegen, paden en kavelgrenzen toe te voegen

Behoudt de lucht tussen het dorp en de bosrand

Maak gebruik van het aanwezige relief in het landschap

maak het landschap toegankelijk
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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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INTERMEZZO

Verlichting

INTERMEZZO
straatmeubilair

Handreikingen

• Zorg voor samenhang en uniformiteit in het 
straatbeeld van het hele dorp

• Kies voor een gebiedseigen oplossing met na-
tuurlijke materialen

• Ga terughoudend om met de introductie van 
(nieuw) straatmeubilair en reclameuitingen

De openbare ruimte beperkt zich in Hoenderloo voornamelijk tot de wegen en bermen. Op een aantal plekken 
ontstaat een opeenhoping van losse elementen zoals bebording, reclame en bewegwijzering. Dit leidt tot een rom-
melig beeld. 
Om te voorkomen dat bezoekers van het dorp parkeren op oneigenlijke plekken zijn er op verschillende plekken in 
het straatbeeld anti-parkeermaatregelen getroffen. Het streven is om samen met het dorp te komen tot een uniforme 
keuze passend in het dorp Hoenderloo

Laat het straatbeeld niet verrommelen door 
toepassing van divers straatmeubilair en bebording

Zorg er voor dat er uniformiteit komt in het 
gebruik van anti/parkeermaatregelen en overig 
straatmeubilair

Reclameuitingen in Hoenderloo
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Varieer en maak niet te veel van het zelfde

Koester het besloten, kleinschalige en groene 
enclavekarakter van het dorpProbeer het wegprofiel van de Krimweg in het dorp zo 

eenvoudig mogelijk te houden (en maken)

Maak grote kavels zodat er ruimte over blijft voor een of 
meerdere bomen

Het dorp; de linten

* Behoud de verschillen tussen de drie wegen door 
karaktertrekken van de bebouwing en openbare ruimte 
door te zetten

* Behoud de doorzichten naar en tussen de unieke 
plekken in het dorp

   Kavels

* Maak grotere kavels en bouw de kavel niet vol, maar 
zorg dat er ruimte op de kavel overblijft voor een of 
meerdere grote bomen.

* Behoud doorzichten door de linten naar achteren

   Bebouwing

* Bekijk het bouwvolume van nieuwe bebouwing in 
samenhang met de omgeving en relateer het volume 
aan de grootte van de kavel. 

* Laat rooilijnen verspringen
* Laat kaprichtingen wisselen
* combineer oud en nieuw
* Blijf met nieuwe gebouwen onder de boomgrens
* Houd bijgebouwen los van de hoofdbebouwing

   Architectuur

* Varieer en maak niet te veel van hetzelfde

   Openbare ruimte

* Wees zuinig op de nog aanwezige weitjes en  
doorzichten naar het landschap buiten het dorp

* Houd openbare ruimte informeel
* Probeer de Krimweg waar mogelijk een minder 

verkeerskundig en stads ogend profiel te geven en 
voeg bomen toe

Behoud en versterk de karakteristieken van de drie 
linten

Eigentijdse vertalingen van oude voorbeelden leveren  nieuwe 
kwaliteiten op
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Het dorp; de buurtjes

   Kavels

* Maak grotere kavels en bouw de kavel niet vol, maar 
zorg dat er ruimte op de kavel overblijft voor een of 
meerdere grote bomen.

* Behoud doorzichten tussen de woningen naar 
achteren

   Bebouwing

* Bekijk het bouwvolume van nieuwe bebouwing in 
samenhang met de omgeving en relateer het volume 
aan de grootte van de kavel. 

* Laat rooilijnen verspringen
* Laat kaprichtingen wisselen
* combineer oud en nieuw
* Blijf met nieuwe gebouwen onder de boomgrens
* Houdt bijgebouwen los van de hoofdbebouwing

   Architectuur

* Woonbuurtjes achter de linten hebben een eigen 
identiteit

* Varieer en maak niet te veel van hetzelfde

   Openbare ruimte

* Wees zuinig op de nog aanwezige weitjes en  
doorzichten naar het landschap buiten het dorp

* Houd openbare ruimte informeel

Wees zuinig op nog aanwezige weitjes en doorzichten 
naar het landschap buiten het dorp

Blijf met nieuwe bebouwing onder de boomgrens

Handreikingen



30 Beeldkwaliteitsplan Hoenderloo

INTERMEZZO
Basisrecepten voor dorps bouwen

Door rooilijnen te laten verspringen onstaat dorpse 
variatie in het straatbeeld

Open, groene ruimtes en afstand tussen woningen 
zorgt voor “lucht” in het dorp

Expliciet kleurgebruik komt minder dorps over

Oud en nieuw gaat goed samen bij doorbouwen in 
hetzelfde woningtype, gebiedsvreemde architectuur 
valt op

Vermijd het in elkaar schuiven van functies en 
volumes in een dorp

Expliciet kleurgebruik komt minder dorps over

Wisselende kaprichtingen zorgen voor een indivi-
dueel karakter in het straatbeeld 

Het combineren van oud en nieuw geeft een beeld 
van een natuurlijk gegroeid dorp

Rijwoningen leveren een stedelijker beeld op dan 
een lagere bebouwingsdichtheid met meer ruimte 
tussen de woningen

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen te versterken, zodat het er niet alleen mooier wordt maar ook de eigenheid van het dorp blijft bestaan. Maar hoe 
doe je dat? Dit intermezzo met basisrecepten geeft een eerste handreiking. De recepten laten zien hoe je met eenvoudige algemene ingrediënten een dorps beeld kunt realiseren en verbeteren. 
Die recepten zijn gebaseerd op ingrediënten die je in de meeste dorpen op de rand van de Veluwe tegenkomt. Het zijn geen ingewikkelde en lastige oplossingen maar eenvoudige recepten
die voor elk dorp toepasbaar zijn. De basisrecepten zijn gebundeld in zeven begrippen. Het gaat hierbij om: 1. een argeloos en niet-ontworpen gevoel; 2. voldoende ruimte en lucht; 3. een 
voelbare relatie met het landschap; 4. eigentijdse vertalingen van oude voorbeelden; 5. een aangekleed groen beeld; 6. een bescheiden dorpseigen bouwstijl; 7. geen stadse fratsen in de 
openbare ruimte. Onderstaand een aantal voorbeelden  van basis recepten uit het Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek.
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INTERMEZZO
 Basisrecepten voor een dorpse openbare ruimte

Wees zuinig op het zichtbare reliëf in de dorpen

Een eenvoudige, informele inrichting van centrale 
groene ruimtes kenmerkt het dorpshart

Een voldoende grote kavel is noodzakelijk om de 
groene aankleding voor een dorp te maken

Dorpse profielen zijn bij voorkeur niet te veel 
ingedeeld en afgebakend

Rommelige weitjes verwijzen naar het landschap 
waar het dorp in ligt, strakgemaaide gazonnetjes 
kunnen overal liggen

Bestrating in zwart en grijstinten gaat op in de 
omgeving terwijl expliciete kleuren een plek eerder 
vervreemden van zijn omgeving

In dorpen is de manier van aankleden met groen 
vaak gebiedsspecifiek 

In dorpen zijn erfafscheidingen vaak nog “zacht” 
van karakter en niet bedoeld om de wereld buiten te 
sluiten

Informele parkeerplaatsen zonder strakke 
afbakening of parkeren op straat dragen bij aan een 
dorps beeld

Een dorps karakter wordt niet alleen gedragen door de kavels en de gebouwen maar ook door de inrichting van de openbare ruimte. Veel openbare ruimte in de dorpen van Apeldoorn kent nog 
een aangename landelijkheid. Wegen zijn van asfalt met grind of grasbermen erlangs. Trottoirs, afgebakende parkeervakken en andere stadse oplossingen ontbreken en de paar openbare 
groene plekken die er zijn bestaan uit resthoeken met gras en bomen. In veel uitbreidingswijken zie je ook in de dorpen standaard oplossingen van rechte wegen, tegeltrottoirs, formele 
bomenrijen en pleintjes. Los van de kwaliteit zijn het plekken die al snel niet meer specifiek bij de plek horen maar overal kunnen liggen.  Tot slot verdient ook de overgang tussen de privékavel 
en de openbare ruimte aandacht in het ontwerp. Van oudsher bestaat de erfafscheiding in dorpen niet uit hoge schuttingen om het private af te schermen van de omgeving. Waar mogelijk bleven 
erfafscheidingen beperkt tot een kleinschalige markering van het ‘mein en dein’. Tegenwoordig hebben mensen vaak meer behoefte aan privacy en dus afscheiding. Het is daarom belangrijk 
hierin te voorzien op een manier die toch goed aansluit bij dorpse karaktertrekken. Zo zijn hagen over algemeen meer dorpseigen dan houten schuttingen of stenen muren. 
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Ontwerp iedere kamer als een afgeronde eenheid

Versterk het groene raamwerk van houtwallen waardoor 
nieuwe bebouwing beter inpasbaar wordt

Zet de dorpse kleinschaligheid door bij invulling van de 
kamers door kleine volumes te maken

zorg dat de geleidelijke overgang van dorp naar 
buitengebied van oost naar west voelbaar blijft

Agrarisch woonlandschap 
(kamerstructuur) van de Krim

* Versterk de kamerstructuur in de Krim door het 
toevoegen van beplanting op kavelgrenzen en langs 
paden en wegen

* Behoud in de Krim de afwisseling tussen open landjes, 
dichte groenstructuren en bebouwing

* Houdt het bijzondere relief in het gebied zichtbaar en 
beleefbaar

* Ontwerp iedere kamer als een afgeronde eenheid
* Zorg er voor dat de geleidelijke overgang tussen dorp 

en buitengebied van west naar oost voelbaar blijft in de 
verdeling van bebouwing over het gebied

* Gebruik gebiedseigen beplanting

   kavels

* Zorg voor voldoende afwisseling tussen open weitjes 
en bebouwde plekken

* Zorg er voor dat de bebouwing een groene 
achtergrond van beplanting heeft

* Zorg voor voldoende open ruimte op de voorgrond
* Zet de dorpse kleinschaleige schaal ook door bij 

invullingen in de kamers door te bouwen met kleine 
volumes

   Architectuur
* Bij voorkeur 1 laag met kap
* Gebruik kappen op hoofd- en bijgebouwen
* Zet bijgebouwen los van het hoofdgebouw

   Bebouwing 
* Sluit aan bij maat en schaal van de de bebouwing in 

de Krim met kleinschalige clusters als “boerenerven” in 
het landschap

* Maak geen rijtjes maar probeer nieuwe woonvormen 
gebaseerd op traditionele types te ontwikkelen

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context en sluit aan op al bestaande 
bouwvormen

   

Sluit aan op maat en schaal van de bestaande bebouwing in de 
Krim door het toepassen van kleinschaleige clusters

Maak eigen besloten wereldjes in de kamerstructuren

Zorg voor afwisseling tussen weitjes en bebouwde plekken
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Respecteer het verschil tussen de formele ‘voor’kant (Krimweg) 
en de  informele ‘achter’kant  (Oude weg) door het gebied te 
ontsluiten vanaf de Krimweg

Zorg ervoor dat de invulling van naast elkaar gelegen 
kamers steeds anders door verschillen ein en variatie 
in bebouwing en beplanting

Behoud de landelijke karakteristieken van onverharde 
wegen, veel groen, losse opzet en grote contrasten

Erfbeplanting

• Respecteer het bos en gebruik bijvoorbeeld bestaande 
waardevolle bomen als onderdeel van de tuininrichting, 
of behoud - wanneer het erf of de tuin een kleine 
‘enclave’ in het bos vormt - de randen van de kavel 
‘bossig’, grillig en natuurlijk.

* Wees zuinig op bestaand opgaand groen en gebruik 
dat als kapstok voor inpassing van nieuwe bebouwing

* Maak een groene erfafscheiding met gebiedseigen 
beplanting

 Wegen en openbare ruimte
 
* Zorg er voor dat noodzakelijke voorzieningen als 

parkeren en opslag op eigen terrein ingepast worden
* Zorg voor samenhang en continuïteit  en eenvoud in 

wegbeeld langs wegen in materiaal en profielopbouw. 
Denk aan verharding, beplanting, bermen, reclame, 
verlichtingsarmaturen, meubilair, parkeeroplossingen 
en snelheidsremmende voorzieningen.

* Behoud de onverharde wegen
* Houd de openbare ruimte in de Krim informeel. Maak 

geen gazonnetjes, stoepen en strakke goten

Houdt het bijzondere relief zichtbaar en beleefbaar

Handreikingen

Contrastrijke bebouwing met als donkere achtergrond de 
bosrand

Behoud de onverharde wegen

Houd bij het realiseren van nieuwe bebouwing rekening met het 
relief en houd dit zichtbaar
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Zorg er voor dat de belangrijke plekken in het dorp altijd 
zichtbaar blijven en onderling met doorzichten verbonden

 Bijzondere plekken en randen

INTERMEZZO

Behoudt het zicht vanaf de Zevensprong, het hart van 
het dorp, op het hoofdgebouw van de Hoenderloogroep

Voorkom herhaling van woningtypes aan de randenDe entree van Nationaal Park de Hoge Veluwe is 
terughoudend vormgegeven

De kwaliteit van de open ruimtes in het dorp wordt bepaald door de verschijningsvorm van de randen. Het is niet 
zo zeer de bijzonderheid van de bebouwing maar de positie van de bebouwing aan de ruimte die maakt dat het 
blikvangers worden. Ze dragen bij aan de herkenbaarheid en orientatiemogelijkheden binnen het dorp.

Bijzondere plekken en randen

Zoek de balans tussen overeenkomst en afwisseling 
van de bebouwing

Blikvangers en bijzondere plekken in Hoenderloo Koester de bijzondere plekken in Hoenderloo, zoals 
bv  de entree van Landgoed Deelerwoud 
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Voorkom herhaling van woningtypes aan de randen

Bijzondere plekken en randen

INTERMEZZO
Landschappelijk wonen

Een erf is een ensemble van bebouwing en beplanting. Erven maken ook het landschap in een dorp en maken de 
openbare ruimte. Op de boerenerven bestond een ensemble uit het hoofdgebouw, een aantal bijgebouwen met 
daaromheen een siertuin, een moestuin en een boomgaard. De hiërarchie tussen hoofd- en bijgebouwen was afleesbaar 
aan verschil tussen positionering en richting op het erf en in grootte, materialisering en detaillering van diverse gebouwen. 
Het maaiveld was meestal onverhard. Door toenemende verstening van voortuinen en tussenruimtes verdwijnt het groene 
karakter steeds meer  en daarmee het gevoel van losheid wat typisch is voor een dorp.Behoud de hierarchie op het erf met een 

hoofdgebouw en bijgebouwen

Meerdere wooneenheden in grotere volumes met een agrarisch karakter kunnen een oplossing zijn voor het 
verwezenlijken van goedkopere woningen in het buitengebied

Ook grotere volumes passen in het landschap als ze worden opgedeeld in kleinere eenheden

Handreikingen

• werk met eenvoudige (agrarische) basisvormen
• behoudt de hierarchie op het erf en de kavel
• werk met het landschap
• gebruik gebiedseigen beplanting
• deel grotere volumes op in kleinere eenheden
• beplant kavelgrenzen in de Krim met houtwallen en 

maak ze toegankelijk
• Zorg er voor dat de randen van de (recreatie)

terreinen groen blijven en van voldoende volume 
• Stem materialisering, kleurstelling en detaillering 

van (recreatie)huizen af op de landschappelijke 
omgeving

Houd de basisvorm eenvoudig
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Het landgoedlandschap van de 
HoenderlooGroep

* Behoud de ruimtelijke opzet van paviljoens in het bos
* Organiseer grotere clusters van gebouwen langs de 

lange, rechte wegen op het terrein
* onderscheid de interne verschillen van het gebied; 

woonpaviljoens op open plekken  in het bos, 
functionele clusters langs de wegen met her en der 
bijzondere karakteristieke woonkavels in het bos

*  Behoud de doorzichten naar en tussen de unieke 
plekken in het dorp

   Kavels

* Maak grotere kavels en bouw de kavel niet vol, maar 
zorg dat er ruimte op de kavel overblijft voor een of 
meerdere grote bomen.

   Bebouwing

* Bekijk het bouwvolume van nieuwe bebouwing in 
samenhang met en geinspireerd op de omgeving

* Bouw eerder breed dan hoog
* Blijf met nieuwe gebouwen onder de boomgrens
* Houd bijgebouwen los van de hoofdbebouwing
* Zorg bij nieuwe clusters voor een eigen interne 

samenhang

   Architectuur

* Eigentijdse vertalingen van oude voorbeelden leveren 
nieuwe kwaliteiten voor het gebied op

* Zet al aanwezige verschillen in architectuurstijlen door 
in nieuwe typologieën

• Probeer bestaande bebouwing te hergebruiken.

   Openbare ruimte

* Houd openbare ruimte informeel
* Houd de lanen in ere
* Los het parkeren onzichtbaar op achter de bebouwing

Zet de opzet van losse gebouwen in het bosgebied door

Koppel clusters van bij elkaar horende functionele 
bebouwing aan de lange rechte (hoofd)wegen in 
het gebied en zorg er voor dat ze een eigen interne 
samenhang hebben

Grotere bouwvolumes zijn goed inpasbaar mits ze breed 
en niet hoog zijn

Behoud het zicht vanuit het dorp op het hoofdgebouw

Blijf met nieuwe bebouwing onder de boomgrens

Probeer bestaande bebouwing te hergebruiken
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Houd de openbare ruimte en wegprofielen eenvoudig en 
informeel

Zorg er voor dat relief en zichtlijnen naar belangrijke 
plekken behouden blijven

Wees zuinig op cultuurhistorisch waardevolle gebouwen behoud en versterk de bijzondere laanstructuren in het gebied

Handreikingen
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paardenbakken
INTERMEZZO

Plaats paardenbakken tegen een bestaande 
landschappelijke structuur en niet “koud”in het 
landschap

Versterk de landschappelijke structuur van de Krim 
door nieuwe houtwallen langs  paardenbakken te 
maken

Gebruik streekeigen haagbeplanting om de bak in te 
passen

Bomen zorgen er voor dat paardenbakken zich  
makkelijker voegen in de landschappelijke structuur

Zorg er voor dat verlichting alleen de bak verlicht en 
niet de omgeving

Veel paardenliefhebbers maken van hun erf, gebouwen en omheining iets moois. Voor hun eigen plezier maar ook voor de 
aanblik van de omgeving. Kleed uw domein mooi aan. Er zijn verrassend veel mogelijkheden.

Handreikingen

• Wees zuinig op bestaande erfbeplanting en 
houtwallen

• Zoek streekeigen oplossingen en materialen die 
goed zijn voor het milieu

• Houd afstand van de weg
• Plaats de paardenbakken zodanig dat een land-

schappelijke inpassing mogelijk is.
• Maak een beplantingsplan voor de omgeving van 

de paardenbak
• Donker gekleurde hekwerken passen het beste in 

kleinschalige landschappen

• het gebruik van een (streekeigen) haagbe-
planting voor het hekwerk zorgt er voor dat de 
paardenbak zich in het landschap voegt

• Voorkom het gebruik van witte hekwerken en 
linten

• Leg verlichting zo aan dat de lampen alleen de 
bak verlichten en niet de omgeving

• Doe de lichten alleen aan als u daadwerkelijk in 
de bak rijd

• Kies voor onopvallende lichtmasten en houd ze 
zo laag mogelijk
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    INTERMEZZO
                   Houtwallen, lanen en hagen

Opgaande beplanting is aanwezig in de vorm van bos en bosranden, houtwallen en houtsingels, een aantal (waardevolle) 
solitaire bomen, hagen en de beplanting van de tuinen. Hagen komen veel voor in het dorpsbeeld van Hoenderloo. Ze 
zorgen er voor dat er een eenheid ontstaat in het verder informele, groene beeld van het dorp. Samen met grotere 
groenstructuren en solitaire bomen vormen ze een kenmerkend groen beeld.

Wees zuinig op bestaande laanstructuren

Versterk het gebied van de Krim met houtwallen en 
maak het landschap toegankelijk

Solitaire bomen bepalen mede het groene, informele 
karakter van Hoenderloo

Wees zuinig op bestaande groenstructuren in het 
gebied

Handreikingen

• Wees zuinig op bestaande erfbeplanting en 
houtwallen

• Gebruik gebiedseigen beplanting
• Behoud en versterk het groene karakter van 

Hoenderloo

Zorg er voor dat het reliëf in houtwallen en op de open 
plekken zichtbaar blijft in het landschap
• Pas hagen toe als erfafscheiding
• Vermijd schuttingen en hekwerken
• Onderhoud de hagen regelmatig

Schuttingen en herkwerken hebben een negatieve 
invloed op de landschappelijke uitstraling van 
Hoenderloo
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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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Welstandthema’s Welstandniveaus 

4.2. Hoe werkt het welstandskader?

Thema’s
In het welstandsbeleid is het grondgebied van
Apeldoorn verdeeld in diverse thema’s die het karak-
ter van een gebied weergeven. De welstandscriteria 
verschillen dan ook per gebied. Bij het beantwoorden 
van de vraag of uw bouwplan voldoet aan het wel-
standsbeleid 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 pre-
ciezer 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 welstandniveau 
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 specifieke uitzonderingen.
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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

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

Kaart landschapstypes binnen Hoenderloo.
(kleuren legenda komen overeen met gebruikte kleuren inschema Beheercriteria, 4.3.)
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deelgebied Hoenderloogroep

verkavelingtype complexmatig

ensembles van woonpaviljoens op open plekken in 
het bos

positie onderling functioneel en ruimtelijk geordend

afstand onderling gevarieerd, van dicht naast elkaar tot grote 
onderlinge afstand

plaatsing op kavel gevarieerd, op onderdelen geordend

bouwrichting woonpaviljoens naar elkaar gericht
Functionele bebouwing op de weg georienteerd
individuele bebouwing gevarieerd, vaak op weg 
gericht

herhaling / ritmiek gevarieerd

welstandsniveau zwaar     
Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een 
eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving 
en architectuur.
       
welstandsniveau normaal  
Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect 
voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

4.3. Beheercriteria voor thema Instituten en buitenplaatsen

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Hoenderloogroep

Opbouw 
hoofdmassa

gevarieerd

profiel ruimte gevarieerd, zowel pleinachtige ruimten als lanen, 
straten en paden

samenstelling 
massa 

gevarieerde hoofdvorm, zowel compact en 
enkelvoudig als samengesteld. Duidelijk 
onderscheid hoofd- en bijgebouwen

kapvorm en richting gevarieerde kapvormen met hellende dakvlakken. 
Zowel enkelvoudig als samengesteld. Ook platte 
daken

relatieve omvang van klein (dienstwoning) tot groot (functionele 
bebouwing

vormbehandeling gevarieerd, In sommige gevallen sterke onderlinge 
samenhang binnen het complex

welstandsniveau zwaar     
Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een 
eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en 
architectuur.
       
welstandsniveau normaal   
Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect 
voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  



45Welstandskader

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Hoenderloogroep

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Binnen 
één complex regelmatig meerdere bouwperioden

geveltypering gevarieerd

gerichtheid en 
orientatie 

gebouwen overwegend meerzijdig en onderling naar 
elkaar gericht. Hoofdgebouw gericht op publieke 
ruimte

geleding gevarieerd, zowel vertikaal, neutraal als horizontaal. 
Soms samenhang binnen complex

indeling gevarieerd, Soms samenhang binnen complex

plasticiteit gevarieerd, Soms samenhang binnen complex

welstandsniveau zwaar     
Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een 
eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving 
en architectuur.
       
welstandsniveau normaal  
Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect 
voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

deelgebied Hoenderloogroep

Gaafheid /
oorspronkelijkheid

In hoge mate gaaf en oorspronkelijk

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen, houten 
geveldelen en kozijnen

kleurtoon en 
toepassing

gevarieerd

decoraties en 
ornamenten 

gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen 
als minimale ingetogen detaillering

welstandsniveau zwaar     
Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een 
eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en 
architectuur.
       
welstandsniveau normaal   
Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect 
voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

gevelkarakteristiek detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Bossen

opbouw 
hoofdmassa

Overwegend één of twee lagen met kap. 

profiel ruimte Gevarieerd.

samenstelling
massa 

Gevarieerd.

kapvorm en 
-richting 

Gevarieerd.

relatieve omvang Gevarieerd.

vormbehandeling Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

4.4. Beheercriteria voor thema Bossen

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Bossen

verkavelingtype vrijstaand

positie onderling Gevarieerd.

afstand onderling grote onderlinge afstand

plaatsing op de 
kavel

Gevarieerd.Veelal in bosrand

bouwrichting Gevarieerd.

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

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  
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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     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

gevelkarakteristiek

deelgebied Bossen

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

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     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Linten

verkavelingtype Langs hoofdwegen en linten overwegend vrijstaand en twee-onder-één-kap

positie onderling Verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling Onregelmatige afstand tussen woningen.

plaatsing op kavel Gevarieerd.

bouwrichting Overwegend haaks op de weg. Veel eenheid in richting langs dezelfde straat.

herhaling / ritmiek Door sterke individualiteit langs hoofdwegen en linten weinig herhaling en ritmiek (soms ritmiek door consequente herhaling van kopgevels)

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

deelgebied Linten

opbouw 
hoofdmassa

Gevarieerd. Overwegend één of twee lagen met kap.

profiel ruimte Informeel. Stoepen ontbreken in meeste gevallen, wel veel grindbermen en loopstroken toegepast.

samenstelling
massa 

Overwegen enkelvormige bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Overwegend haaks (langs hoofdwegen en linten) met zadeldak, soms voorzien van wolfseind.

relatieve omvang Klein en fijnkorrelig tot middelgroot in geval van woonbebouwing, groot in geval van bedrijfsbebouwing of bijzondere functies langs hoofdwegen en linten.

vormbehandeling Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

4.5. Beheercriteria voor thema Dorp

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied Linten

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.

geveltypering Gevarieerd. Weinig samenhang in het gevelbeeld.

gerichtheid en
oriëntatie 

Gevarieerd.

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling Gevarieerd

plasticiteit Gevarieerd
welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

deelgebied Linten

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoord door individuele toevoegingen.

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. 

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Buurtjes

verkavelingtype In straten achter linten veelal twee-onder-één-kap en korte rijtjes (4-6 woningen).

positie onderling Geen of kleine verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling veelal regelmatige afstand tussen woningen.

plaatsing op kavel Gevarieerd.

bouwrichting Overwegend haaks op de weg. Veel eenheid in richting langs dezelfde straat.

herhaling / ritmiek In complexmatige woongebieden achter hoofdwegen en linten. herhaling en ritmiek

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

deelgebied Buurtjes

opbouw 
hoofdmassa

Gevarieerd. Overwegend één of twee lagen met kap.

profiel ruimte Informeel. Stoepen ontbreken in meeste gevallen, wel veel grindbermen en loopstroken toegepast.

samenstelling
massa 

Overwegen enkelvormige bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Overwegend langskap

relatieve omvang Klein en fijnkorrelig tot middelgroot in geval van woonbebouwing, groot in geval van bedrijfsbebouwing of bijzondere functies

vormbehandeling Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur   

4.5. Beheercriteria voor thema Dorp

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied Buurtjes

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.

geveltypering Gevarieerd. per buurt samenhang in het gevelbeeld.

gerichtheid en
oriëntatie 

Gevarieerd.

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling Gevarieerd

plasticiteit Gevarieerd
welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

deelgebied Buurtjes

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoord door individuele toevoegingen.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en 
toepassing

Gevarieerd. Veel voorkomend is rood en geel metselwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen 

decoraties en 
ornamenten 

Gevarieerd. 

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied begraafplaats

verkavelingtype vrijstaande objectmatige bebouwing).

positie onderling onbepaald

afstand onderling onbepaald.

plaatsing op kavel onbepaald

bouwrichting onbepaald

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

 welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelik met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

deelgebied begraafplaats

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

vormbehandeling Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

4.5. Beheercriteria voor thema begraafplaatsen

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied begraafplaats

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.

geveltypering Gevarieerd. 

gerichtheid en
oriëntatie 

Alzijdige orientatie maar met hoofdentree vaak gericht naar publieke ruimte

geleding Gevarieerd

indeling Gevarieerd

plasticiteit Gevarieerd
welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

deelgebied begraafplaats

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

samenhang in architectuurbeeld

materiaalgebruik natuurlijke materialen, passend bij de kwaliteit en sfeer van de begraafplaats

kleurtoon en 
toepassing

Materiaaleigen kleuren

decoraties en 
ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur  

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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4.5. Beheercriteria voor thema Agrarisch buitengebied, subthema kampenlandschap

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Kampenlandschap

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

positie onderling Hiërarchische ordening op het (boeren)erf, vaak informeel.

afstand  
onderling 

Gevarieerd

plaatsing  op 
kavel

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

bouwrichting Gevarieerd. Veelal in de kavelrichting

herhaling / 
ritmiek

Geen herhaling en ritmiek

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur    

deelgebied Kampenlandschap
opbouw 
hoofdmassa

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

profiel ruimte Informeel

samenstelling
massa 

Enkelvoudig

kapvorm en 
-richting 

Evenwijdig en haaks, overwegend afgewolfd zadeldak

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

vormbehandeling Eenvoudig, traditioneel

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur   

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
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gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal

Welstandskader

deelgebied Kampenlandschap

bouwstijl Traditionele vormgeving
geveltypering Topgevel of door wolfseind afgeknotte gevel

gerichtheid en
oriëntatie 

Met voor- of zijgevel gericht op kavelrichting

geleding Neutraal

indeling Traditioneel geordend. Eenvoudige gevelindeling

plasticiteit weinig schaduwwerking, vlak
welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur   

deelgebied Kampenlandschap

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

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

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 

Overwegend ingetogen detaillering

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur   
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4.5. Beheercriteria voor thema Agrarisch Buitengebied, subthema kamerstructuren

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied Kamerstructuren

verkavelingtype Veelal vrijstaande woningen. Langs Elizabethweg ook twee onder één kapwoningen. Boerderijen en schuren zijn geclusterd en hebben onderling een functionele 
ordening. Erven gekoppeld aan groenstructuren in het landschap

positie onderling Hiërarchische ordening op het (boeren)erf, vaak enigszins formeel van opzet.

afstand  
onderling 

Grote onderlinge afstand tussen de erven.

plaatsing  op 
kavel

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

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

herhaling / 
ritmiek

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

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur    

deelgebied Kamerstructuren
opbouw 
hoofdmassa

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

profiel ruimte Informeel

samenstelling
massa 

Gevarieerd. 

kapvorm en 
-richting 

Evenwijdig en haaks, overwegend zadeldak

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

vormbehandeling Eenvoudig

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur   

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
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gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal

deelgebied Kamerstructuren

bouwstijl Eenvoudige gevelindeling

geveltypering Topgevel of door wolfseind afgeknotte gevel

gerichtheid en
oriëntatie 

Met voor- of zijgevel gericht naar de weg

geleding Neutraal

indeling Eenvoudige gevelindeling

plasticiteit weinig schaduwwerking, vlak
welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur   

deelgebied Kamerstructuren

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

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

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 

Overwegend ingetogen detaillering

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur   
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