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5Inleiding

1 inleiding

1.1.  
Waarom een Beeldkwaliteits-
plan?
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 meeste 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. Hoog 
Soeren kent een wat lagere dynamiek dan de overige 
dorpen.

1.2.  
Wat is een Beeldkwaliteitsplan?
Het Beeldkwaliteitsplan brengt de ruimtelijke kwaliteit 
van een gebied in beeld. Het laat zien dat architectuur, 
stedebouw en cultuurhistorie belangrijke aspecten van 
onze leefomgeving zijn, die oa. tot uitdrukking komen in:
• 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;

• cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, structuren 
en landschappen;
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1.3. 
Leeswijzer
Het Beeldkwaliteitplan 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 
landschapstype geordend. 

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van 
ontstaansgeschiedenis en de verschillende 
ruimtelijke bouwstenen van het dorp Hoog Soeren. 
De Handreikingen en intermezzo’s 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 
dorp Hoog Soeren. Tot slot staat in hoofdstuk 4 van 
het Beeldkwaliteitplan 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 Hoog Soeren. 

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 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. 
Overige kaders
Bij het maken van plannen kunnen nog de volgende 
ruimtelijke kaders van belang zijn. 

Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek
De dorpen zijn nooit af. Er wordt gebouwd, de openbare 
ruimte verandert en functies wijzigen. Met elke 
ingreep verandert het dorp. Bewoners, ondernemers, 
instellingen en overheid werken allemaal aan onze 
dorpen, ieder met zijn eigen middelen. Maar hoe
kunnen we samen ondanks al die ontwikkelingen toch 
de specifieke eigenheid van een dorp behouden? 
Op deze vraag geeft het dorpenkookboek op een 
laagdrempelige en enthousiasmerende wijze antwoord.
In het ‘Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek’ wordt verteld 
hoe de dorpen zich verder kunnen ontwikkelen op een 
wijze die de eigenheid van de dorpen respecteert.
Om de regeldruk te beperken en de eigen  
verantwoordelijkheid te stimuleren is de ambitie
vertaald in een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit.
(Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel; ISBN13: 
9789075271553

Groot Apeldoorns Landschaps 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). 

Rijksbeschermd Dorpsgezicht Hoog Soeren
Het dorp Hoog Soeren heeft een status als 
rijksbeschermd dorpsgezicht. Hiervoor is een 
redengevende beschrijving opgesteld. Deze beschrijving 
is te vinden op de site van de gemeente Apeldoorn

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 www.apeldoorn.nl

Bestemmingsplan
Naast dit Beeldkwaliteitsplan geldt voor dit gebied ook 
het Bestemmingsplan Hoog Soeren. 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.
Hoog Soeren 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. Het 
welstandsbeleid op grond van de Woningwet is bij 
monumenten dan ook formeel niet van toepassing. Wel 
staan in de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit ambities 
ten aanzien van deze monumenten zodat op hoofdlijn 
ook op dit punt de ambitie helder is.

Uitsnede Nieuwe kaart van Apeldoorn / Uitsnede Hoog 
Soeren 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 8 stappen!

    1 >

    2 >     4 >

    5 >

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.

    

       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 architec- 
tuur, houtwallen, inritten 

en erfgrenzen

    3 >
Historische kaarten en 
oude foto’s zijn een bron 
van inspiratie voor nieuwe 
ontwikkelingen.

Lees de beschrijving van 
het beschermde dorps-
gezicht Hoog Soeren op 
de site van de gemeente 
Apeldoorn
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    6 >

    7 >

    9 >

    10 >

Bekijk de welstands-
kaders in Hoofdstuk 4 zodat 

u weet aan welke formele 
eisen de welstandscommissie 

alle plannen toetst. Vergeet 
ook niet om naar het bestem/

mingsplan te kijken

Woont u in een beeldbe
palend pand, zorg dan voor 

voldoende kennis op het 
gebied van cultuurhistorie. 

Neem bijvoorbeeld contact op 
met cultuurhistorisch advi-

seurs van de gemeente

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.

    8 >
Ga schetsen. 

Combineer uw wensen 
met de handreikingen en 

verken al tekenend de 
mogelijkheden. Durf te 

experimenteren!
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2 Ruimtelijke Bouwstenen
Ontstaansgeschiedenis

De enclave Hoog Soeren vormt een intiem wereldje 
dat plots uit het bos opdoemt. Het dorp is gelegen op 
het hoogste punt tussen lager gelegen delen van het 
Veluwemassief in

Hoog Soeren is één van de oudste woonplaatsen op de 
Veluwe. Dat komt omdat de vestigingsomstandigheden 
er gunstig waren. Het is hoog gelegen en er is water in 
de nabijheid. Het dorp werd al in 815 vermeld in een 
oorkonde. Tot aan het eind van de negentiende eeuw 
was Hoog Soeren een kleine agrarische nederzetting. 
Het dorp bestond uit met hakhout omzoomde akkers en 
werd omgeven door uitgestrekte heidevelden. Nadat de 
woeste gronden buiten gebruik raakten als weidegebied 
voor schapen, werd de omgeving eind negentiende 
eeuw bebost als onderdeel van Kroondomein Het Loo. 
De niet langer beheerde hakhoutsingels groeiden uit 
tot robuuste houtwallen. Het arcadische landschap 
van Hoog Soeren werd rond die tijd ontdekt als 
vakantiebestemming voor welgestelden en kunstenaars, 
waarvoor enkele hotels maar vooral veel villa’s gebouwd 
werden. Deze ontwikkeling kwam met het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog tot een einde. Na de oorlog 
is het dorp nauwelijks veranderd. Er zijn alleen enkele 
nieuwe woningen gebouwd en de oude boerderijen en 
villa’s zijn verbouwd.

10-cultuurlandschap.dgn 21-1-2013 10:46:55

De houtwal als begeleiding van de schaapsdrift om vee van heideveld naar de brink te begeleiden

10-cultuurlandschap.dgn 21-1-2013 10:46:55
Cultuurhistorische elementen in Hoog Soeren
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Landschappelijke structuur

Het bos bevindt zich aan de buitenzijde van het dorp en 
omsluit de enclave. Daarbinnen vormt een stelsel van 
houtwallen en lanen de structuur die afgewisseld wordt 
met open ruimtes.
De landschappelijke structuur van Hoog Soeren wordt 
bepaald door het samenspel tussen het aanwezige 
reliëf, het stelsel van (onverharde) wegen, de open 
ruimten en de structuren van opgaande beplanting. In 
het dorpsbeeld vormen ook de erfafscheidingen een 
belangrijk onderdeel.

Reliëf
Aan de randen van het dorp liggen (restanten van) 
aarden wallen, die vroeger dienden om de in cultuur 
gebrachte gronden te beschermen tegen allerhande 
loslopend wild, zoals herten, reeën, wolven en 
wilde zwijnen. Greppels werden aan de buitenzijde 
gegraven, om de hoogte van de barrière te vergroten. 
Op dergelijke wallichamen werd beplanting van 
eikenhakhout of doornige struiken aangebracht. 
Hoewel de begroeiing tegenwoordig minder dicht is en 
veel greppels hun diepte hebben verloren, zijn deze 
structuren gaaf bewaard gebleven. De wallen markeren 
de oude begrenzing van het dorp.

Stelsel van (onverharde) wegen
Het grootste deel van de wegen bestaat uit een 
stelsel van smalle zand-, leem- en grindwegen. De 
wegenstructuur en het onverharde karakter van een 
deel van de secundaire wegen zijn belangrijk voor het 
karakteristieke dorpsbeeld.
De ligging van de wegen in het dorp hangt samen met 
het natuurlijk reliëf en het akkerpatroon. Kenmerkend 
voor de hoofdstructuur is de vloeiende aansluiting van 
de voornaamste wegen in de kern van het dorp. Ten 
noorden van deze kruising bevond zich vanouds de 
dorpsbrink, waarop het vee kon worden geplaatst. In 
de huidige ruimtelijke structuur is deze verbreding nog 
herkenbaar als langgerekte driehoekige ruimte tussen
het Jachthuis en de kerk. Schaapsdriften dienden om 
het vee van de heidevelden naar de brink te geleiden.

Tussen de dorpskerk en ‘Het Kasteeltje’, naast het in 
expressionistisch Noorse chaletstijl gebouwde huis Mjölnir, 
bestaat een bijzondere zichtrelatie.

Het stelsel van (on)verharde wegen zorgt er voor dat er een 
steeds wisselend zicht op bebouwing, akkers en houtwallen 
ontstaat.

Stelsel van open ruimtes in en rond het dorp Landschappelijke structuren in Hoog Soeren
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Open ruimten
Zeer waardevol is de relatief gave conditie van de enk 
van Hoog Soeren. Dit bouwlandcomplex bestaat uit een 
aaneengesloten stelsel van akkers die van elkaar
gescheiden worden door wegen, paden en houtsingels. 
De stapsgewijze ontginning van de enk is in de 
huidige ruimtelijke structuur van het dorp nog duidelijk 
herkenbaar. Hoewel het karakter van de enk door 
een geleidelijke verdichting van bebouwing en het 
aanbrengen van erfbeplantingen is gewijzigd, wordt 
het ruimtebeeld van Hoog Soeren tegenwoordig nog in 
belangrijke mate bepaald door een reeks open akkers. 
Deze groene kamers worden vaak visueel begrensd 
door opgaande beplanting. In sommige gevallen 
grenzen de akkers direct aan bebouwing, waarbij 
(restanten van) houtwallen en erfbeplanting zorgen voor 
een subtiele opname in de coulissen van deze kamers.
Vanaf de brink is in noordwestelijke richting een prachtig 
uitzicht over de open akkers naar de bosrand. 

Opgaande beplanting
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. Het dorp heeft bijna geen 
openbare ruimte. Binnen het plangebied bevinden 
zich twee wegen die vanouds het karakter hebben van 
een laan. Aan weerszijden van de weg die vanaf de 
dorpsbrink westwaarts loopt, staat beplanting van een 
enkele rij forse eiken. Langs de kaarsrechte jachtlaan, 
die het dorp verbindt met de noordelijk gelegen 
Amersfoortseweg, bevinden zich restanten van een 
beukenlaan. Ook langs de oostzijde van de schaapsdrift 
staan flinke beuken op regelmatige afstand van elkaar. 
De begeleidende beplanting langs de overige wegen 
is meer incidenteel en wordt gevormd door de hagen 
en bomen langs de randen van tuinen, alsmede door 
restanten van houtwallen.

Erfafscheidingen en erfbeplanting
De afgelopen tientallen jaren zijn op vele plaatsen 
in Hoog Soeren beukenhagen geplant als erf- en 
tuinafscheiding. Dit is op een zodanige schaal gebeurd 
dat nu kan worden gesproken van een karakteristiek 
landschapsbeeld.

De beukenhaag bepaalt het beeld in Hoog Soeren Hagen en bomen op particulier terrein in Hoog Soeren

5-erfbeplanting.dgn 16-1-2013 12:28:01

De brink bij de kerk is een opvallende en belangrijke open ruimte in het dorp. De informele inrichting - een grasveld met losse 
bomen, aangrenzend enkele gepotdekselde schuren en het Jachthuis - past bij het landschappelijke en cultuurhistorische 
karakter van Hoog Soeren.

5-erfbeplanting.dgn 16-1-2013 12:28:01
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Verzameling grote groene kavels in een 
idyllisch decor

Bijzonder aan Hoog Soeren is dat het dorp meer een 
verzameling woonkavels dan een woonkern is. Als je 
Hoog Soeren beschrijft, vertel je geen verhaal over een 
dorp met lintbebouwing en latere uitbreidingen, maar
over een landschap met reliëf, houtwallen en akkers 
waarin de bebouwing zich genesteld heeft. Drie 
kenmerken bepalen de hoofdstructuur van het dorp. 
Allereerst het stelsel van open akkers dat een open 
enclave in het Veluwse bosgebied vormt. Binnen 
dit stelsel ligt een losse structuur van onregelmatig 
gevormde kavels die als kransen rond de open akkers 
liggen. Tot slot wordt het dorpse beeld bepaald door het 
losse, bijna toevallige, patroon van (on)verharde wegen 
dat tussen de kavels en de bossingels kronkelt. In Hoog 
Soeren is dan ook niet de wegenstructuur maar het 
landschap bepalend voor de verkaveling en de oriëntatie 
van de bebouwing. De landschapsgerichtheid van het 
dorp is uniek onder de Apeldoornse dorpen. Het is één 
van de redenen waarom het dorp is aangewezen als
rijksbeschermd dorpsgezicht. 

Bebouwing in Hoog Soeren is losjes geplaatst in een volwassen groenstructuur
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Woningen in Hoog Soeren hebben bijna altijd een kap met 
een lage goot

Moderne toevoegingen met een historische twist passen in 
Hoog Soeren

Ook expliciete bouwstijlen vinden hun plek in de 
landschappelijke setting van het dorp.

Grote architectonische verscheidenheid

Hoog Soeren kent een grote variatie aan 
architectonische bouwstijlen. Ze laten zien dat het 
dorp is ontstaan vanuit verschillende bouwtradities en 
ontwikkelingsperioden. Je vindt er typisch Veluwse 
boerderijen, boswachters- en jachtopzichterswoningen 
van het Kroondomein en een rijke variatie aan villa’s en 
hotels uit het begin van de vorige eeuw. Ondanks deze 
verscheidenheid passen al deze stijlen moeiteloos bij 
elkaar en komt het dorp duidelijk over als één geheel. 
Dat komt door twee aspecten. Het eerste is dat alle 
woningen als losse elementen in een volwassen groen 
landschap zijn ingepast. Soms is dat een bosrand 
maar soms zijn dat ook grote boombeplantingen op de 
kavels zelf. Het groen bindt alle losse kavels samen 
tot één geheel. Het tweede is dat er ook een aantal 
architectonische karakteristieken zijn die in het hele dorp 
terugkeren en daardoor bijdragen aan het specifieke 
karakter van Hoog Soeren. 

Het groen op en rond de kavels bindt de verschillende architectuurstijlen samen
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Door het terughoudende kleurgebruik en de lage goothoogte 
gaat deze woning op in het landschap

Schuren en bijgebouwen zijn vaak in donkere tinten 
geschilderd.

Veluwse boerderij met een lage goot

Kleur en materiaal

De villa’s, hotels en bijgebouwen staan altijd voor of in 
een donkergroene achtergrond van bos. Schuren en 
bijgebouwen zijn vaak van hout en zijn in zwarte en 
donkergroene teertinten geschilderd. Hierdoor gaan
ze op in het landschap. De hoofdgebouwen steken vaak 
juist af door wit stucwerk op de gevel.

Kapvorm

‘Aan de kap herkent men de oorsprong’ is een  
uitgangspunt dat zeker in Hoog Soeren van toepassing 
is. De oude Veluwse boerderijen zijn ondanks allerlei 
verbouwingen nog altijd herkenbaar aan de lage  
goothoogte met flauwe daken en wolfseinden. De 
villabouw die hier later doorheen gemixt is, heeft juist 
heel expressieve kapvormen. Vaak zijn ze stijl maar 
soms hebben ze een boog- of zelfs torenvorm De witte kleur van de woning steekt af tegen de groene achtergrond van het landschap
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Wegaansluitingen zijn altijd vloeiend en nauwelijks haaks op 
elkaar

Onverharde wegen bepalen het beeld in Hoog Soeren

De openbare ruimte als kwetsbaar 
onderdeel van het landschappelijk decor

De openbare ruimte van Hoog Soeren is een onderdeel 
van het arcadische decor. Het kronkelige verloop van 
de wegen zonder lange rechte stukken zorgt ervoor dat 
de blik vooral gericht is op de bebouwing, bosranden en 
akkers naast de weg en niet op de (as van) de wegen 
zelf. Het zicht op de woningen en bijgebouwen wisselt 
sterk. Je ziet ze afwisselend frontaal, schuin en dan 
weer van achteren.
Het arcadische decor wordt versterkt door het ontbreken 
van stadse oplossingen zoals trottoirs of wegen 
met aparte fietsstroken, belijning of kleurstelling. De 
hoeveelheid onverharde wegen is voor Apeldoornse 
begrippen groot en bepaalt in hoge mate het landelijke 
karakter. De opgave is dan ook om juist in Hoog Soeren 
kritisch te blijven op een sluipende verstadsing of 
verrommeling van de openbare ruimte.

door het vloeiende wegenverloop is de blik in Hoog Soeren vaak gericht op de omgeving, het landschap en de bebouwing, niet 
zozeer op de weg zelf
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3 handreikingen
Het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek en 
het klein Apeldoorns Dorpen Kookboek vormen het 
inhoudelijk vertrekpunt voor de handreikingen. In 
dit Beeldkwaliteitsplan zijn deze nader uitgewerkt 
en specifiek gemaakt. De handreikingen zijn een 
inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit in Hoog Soeren. 
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Behoud de open ruimtes tussen bos en dorp

Houd het relief zichtbaar

Landschappelijke structuren bepalen het beeld in Hoog 
Soeren

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

HANDREIKINGEN

Landschap

* Behoud de landschappelijke structuur van bos rondom 
het dorp en lanen en houtwallen in het dorp

* Houd de open ruimtes open

* Koester de afwisseling tussen beslotenheid van 
opgaande beplanting en openheid van de enken

* Zorg voor doorzichten door de houtwallen naar het 
achterliggend gebied

* Houd Hoog Soeren “los” van de bosrand. Zorg er voor 
dat de open ruimtes tussen dorp en bos behouden 
blijven

* Lucht tussen bosrand en dorp versterkt het enclave-
gevoel

* Behoud het beeld van een verzameling grote groene 
kavels in een idyllisch decor

* Laat het landschap bepalend zijn voor verkaveling en 
orientatie van woningen

* Gebruik en benadruk het relief en houdt het zichtbaar

* Houd het dorp “luchtig” en informeel en landelijk van 
karakter

* Behoud de onverharde wegen

* Integreer noodzakelijke hekwerken of afrasteringen in 
de bosrand en kies hekwerken en rasters passend bij 
het landelijk karakter. Zorg dat ze zo laag mogelijk zijn 
en van een natuurlijk materiaal

 Houd Hoog Soeren  ‘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.
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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, en dan vooral beukenhagen, komen erg veel voor in het 
dorpsbeeld van Hoog Soeren. 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

Zorg voor doorzichten door de houtwal naar de 
achtergelegen enk

Solitaire bomen bepalen mede het groene, informele 
karakter van Hoog Soeren

Zorg voor passende beplanting (bomen en hagen) 
op de kavels.

Handreikingen

• Wees zuinig op bestaande erfbeplanting en 
houtwallen

• Onderhoud de houtwallen (en erfbeplanting) 
zodanig dat er zicht op achtergelegen gebieden 
blijft bestaan

• Gebruik gebiedseigen beplanting

• Behoud het groene karakter van Hoog Soeren
• Zorg er voor dat het reliëf in houtwallen en op de 

enk zichtbaar blijft in het landschap
• Pas hagen toe als erfafscheiding
• Vermijd schuttingen
• Onderhoud de hagen regelmatig

Schuttingen hebben een negatieve invloed op de 
landschappelijke uitstraling van Hoog Soeren
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Herhaal geen twee keer hetzelfde gebouwtype maar laat 
elke kavel een unieke vorm, richting en opzet aannemen

Geef kavels aan de weg voldoende breedte om het beeld zo 
ruim en groen mogelijk te houden

Zorg dat woningen in een ruim, groen jasje zitten

Koppel bebouwing aan groenstructuren waardoor ze 
opgaan in het landschappelijk decor

Let bij plaatsing van kavels op voldoende ruimte op de 
voorgrond

Maak kavels van voldoende omvang zodat op de 

kavels

* Maak grote kavels en bouw de kavel niet vol, maar 
zorg dat er ruimte op de kavel overblijft.

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

* Zorg voor voldoende open ruimte op de voorgrond 
waardoor grote kavels toch in het landschap passen

* Maak kavels breed aan de wegzijde zodat een groen 
en ruim beeld ontstaat

* Bosranden, groenstructuren en grote bomen op kavels 
zelf binden alle kavels samen tot één geheel
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INTERMEZZO
Inritten

Inritten van kavels gaan vanuit de openbare ruimte in Hoog Soeren soms door een groenstructuur heen waardoor deze 
doorgaande structuren onderbroken worden en opgedeeld in diverse kleinere stukken. Hierdoor versnippert het aaneengesloten 
groene beeld.

Maak inritten door een houtwal of laanstructuur niet 
breder dan noodzakelijk

Probeer het aantal doorsnijdingen van een houtwal 
te beperken door inritten te combineren

Maak gebruik van materialen passend in het 
landschappelijk beeld van het dorp

Probeer verharding van opritten te beperken

Handreikingen

• Wees zuinig op bestaande groenstructuren en 
doorsnijd ze zo min mogelijk

• Houd inritten zo smal mogelijk
• gebruik (indien nooodzakelijk) verhardingsmateri-

alen passend bij het groene karakter van het dorp
• Zorg er voor dat inritten naar ondergrondse par-

keergelegenheid niet vanaf de openbare ruimte 
zichtbaar zijn.



24 Beeldkwaliteitsplan Hoog Soeren

sluit aan op bestaande bouwvormen. Boerderijen zijn laag 
en breed, hebben een flauwe kap en een lage goot. Villa’s 
zijn hoog en hebben een expressieve steile kap

Blijf met de nok van de bebouwing onder de boomgrens

Maak geen rijtjes maar breng meerdere woningen samen 
onder in één schuurachtig gebouw

Bebouwing 

* Blijf met de nok onder de boomgrens

• Probeer bestaande bebouwing te hergebruiken.

* 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

* Plaats woningen als losse elementen in een groen 
decor.

Architectuur

* Elk huis is anders 

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur 
maar respecteer het cultuurhistorisch karakter van het 
dorp.

* Sluit aan op al bestaande bouwvormen in het dorp. 
Een boerderij is laag en breed en heeft een flauwe 
kap, een villa is hoger en heeft een expressieve en 
steile kap

* Villa’s steken door kleur- en materiaalgebruik meer af 
tegen de groene achtergrond dan boerderijen

* Schuren en bijgebouwen zijn vaak van hout en in 
donkere gedekte tinten.

* Gebruik kappen op hoofd- en bijgebouwen

* Zet bijgebouwen los van het hoofdgebouw en houd ze 
ondergeschikt van het hoofdgebouw

* Wees zorgvuldig en terughoudend bij moderne 
toevoegingen aan bestaande (historische) bebouwing

Villa’s met wit gestukte delen steken af tegen de groene 
achtergrond

Boerderijen zijn traditioneel en bescheiden in vorm, 
kleurgebruik en situering.

Bijgebouwen gaan op in het landschap door donkere 
kleurstellingen en natuurlijke materialen.
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INTERMEZZO
Architectuur; modern versus traditioneel
Nieuwbouw en uitbreiding van panden kan in een historiserende vormgeving, maar dat hoeft niet. Zowel traditionele 
als moderne architectuur zijn toegestaan in het rijksbeschermde dorpsgezicht Hoog Soeren. Het gaat vooral om de 
kwaliteit van het ontwerp.  Het is dan ook goed om je uitgebreid te oriënteren op geslaagde voorbeelden die op verschil-
lende plaatsen in het land al tot uitvoering zijn gebracht. Maar sluit wel aan bij de plaatselijke landschappelijke context 
en laat je inspireren door de kenmerken van bestaande (historische) bebouwing in de omgeving.

Handreikingen

• Sluit aan op bestaande bouwvormen. Boerderijen 
zijn laag en breed, hebben een flauwe kap en 
een lage goot. Villa’s zijn hoog en hebben een 
expressieve steile kap

• Schuren en bijgebouwen zijn vaak van hout en zijn 
in zwarte en donkergroene teertinten geschilderd

• Gebruik enkelvoudige bouwvolumes
• Houd hoofd- en bijgebouw los van elkaar
• Houd het eenvoudig
• Wees zorgvuldig en terughoudend bij moderne 

toevoegingen aan bestaande (historische) be-
bouwing

• Houd de goothoogte laag
• Maak een kap op hoofd- en bijgebouw
• Behoud het bijzondere karakter van beschermde 

monumenten en beeldbepalende panden 
• Gebruik het karakter van historische gebouwen 

- de optelsom van ontwerp, hoofdvorm, materi-
aal, uitvoering en details - als uitgangspunt bij 
nieuwe toevoegingen

• Stem karakter en uitstraling van nieuwbouw af 
op de landschappelijke en stedenbouwkundige 
context 

Villa’s mogen een expressieve kap hebben

Houdt goothoogtes ook bij nieuwbouw laag

Moderne architectuur met een historische twist Wees terughoudend bij moderne toevoegingen aan 
cultuurhistorische panden

Boerderijen zijn laag en breed en hebben een flauwe 
kap
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Houd openbare ruimte losjes, eenvoudig en informeel

De brink voor de kerk is een beeldbepalende plek in het 
dorp

Maak geen stoepen, harde randen en andere “stadse” 
oplossingen.

Laat wegen omkavels heen draaien waardoor er telkens 
maar zicht is op enkele huizen

Zorg er voor dat de openbare ruimte  zachte overgangen 
behoud door alle noodzakelijke voorzieningen zoals bv 
parkeren, op eigen terrein op te lossen

Wegen en openbare ruimte

• Maak geen rechte wegen. Het losse, “toevallige” 
patroon van kronkelige (on)verharde wegen en 
aansluitingen bepaalt het dorpse beeld

* Laat wegen om de kavels heen draaien waardoor er 
telkens maar zicht is op enkele huizen.

* Laat de Brink voor de kerk het cultuurhistorisch 
hoogtepunt van het dorp vormen en vermijdt daar waar 
mogelijk parkeervoorzieningen en andere uitingen in 
de 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.

* Laat `stadse` parkeeroplossingen achterwege en zorg 
er voor dat geparkeerde auto´s zoveel mogelijk uit het 
straatbeeld verdwijnen.

* Wees terughoudend en consequent bij het toevoegen 
en aanpassen van verharding, beplanting, bermen, 
verlichtingsarmaturen, meubilair, parkeeroplossingen 
en snelheidsremmende voorzieningen.

* Openbare ruimte in Hoog Soeren bestaat uit zachte, 
geleidelijke overgangen. Maak geen harde randen en 
rechte hoeken

* Houdt de openbare ruimte in het dorp informeel. Maak 
geen gazonnetjes, stoepen en strakke goten
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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

De openbare ruimte beperkt zich in Hoog Soeren voornamelijk tot de wegen en bermen. Op een aantal plekken 
ontstaat een opeenhoping van losse elementen zoals bebording, reclame, huisnummering en bewegwijzering. Dit 
leidt tot een rommelig 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 Hoog Soeren

Laat het straatbeeld niet verrommelen door 
toepassing van divers straatmeubilair

Zorg voor uniformiteit in het gebruik van 
antiparkeermaatregelen

Bijzondere huisnummering in Hoog Soeren
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Zorg er voor dat door houtwallen heen zicht is op het 
achtergelegen open gebied

Kleed de kavel groen aan zodat bebouwing niet kaal op het 
kavel staat en gebruik gebiedseigen beplanting

Gebruik bij voorkeur hagen als erfafscheiding

Erfbeplanting en erfafscheidingen

• Respecteer het bos en gebruik bijvoorbeeld bestaande 
waardevolle bomen als onderdeel van de tuininrichting, 

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

* maak een groene erfafscheiding met gebiedseigen 
beplanting

Solitaire bomen bepalen mede het groene, informele 
karakter van Hoog Soeren

Beplanting op de kavels draagt bij aan het groene beeld

Beukenhagen in Hoog Soeren zijn beeldbepalend 
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Handreikingen

• Bij voorkeur plaatsing op aan en bijgebouwen
• Panelen schaden het bestaande beeld zo min 

mogelijk
• Zorg voor plaatsing van panelen op de niet naar 

de weg gekeerde zijde van het dakvlak 
• Bij voorkeur niet een constructie op een con-

structie (bv niet op de dakpannen maar in plaats 
van de dakpannen)

• Houd de helling van de panelen gelijk met be-
staande dakhelling.

• Maak een compositie van zonnepanelen in rela-
tie tot bestaande dakopeningen, dakkapellen en 
schoorstenen. 

INTERMEZZO
zonnepanelen in het beschermde 

dorpsgezicht Hoog Soeren
Om te stimuleren dat noodzakelijke duurzaamheids initiatieven aansluiten bij het herstel of het versterken van 
beeldkwaliteit in gebieden met een beschermd stads- of dorpsgezicht wil de gemeente Apeldoorn handreikingen 
bieden voor de toepassing van zonnepanelen. Uitgangspunt is dat de panelen het historische beeld zo min mogelijk 
schaden. Bij monumenten is specifiek maatwerk vereist dat kan afwijken van deze handreiking.

• Bepaal de positie van de zonnepanelen in relatie 
tot het gehele dakvlak. 

• Wees zorgvuldig in het bepalen van de ver- 
houding panelen versus het totale dakvlak

• Houd materialisatie en kleurtoon (bv mat en 
glans) van de panelen in relatie tot het hoofdma-
teriaal van het dakvlak. 

• Houd de kleur van het paneelkader en raster in 
de kleur van het paneel.

• Wees terughoudend met zonnepanelen op daken 
van een bijzonder materiaal zoals bv riet, zink en 
koper.

Sluit met de materialisatie van de panelen aan bij het 
hoofdmateriaal van het dak

Een paneelkader en paneelraster in de kleur van het 
paneel geeft een veel rustiger beeld

Plaats zonnepanelen aan de niet-straatgerichte zijde 
van het dak

Donkere panelen op een donker dakvlak
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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 beeldbepalende panden 
aangeduid. Deze panden zijn belangrijk vanwege hun cultuurhistorische waarde en beeldwaarde voor de omgeving. Het 
zijn bijvoorbeeld oude boerderijen, villa’s of ‘Apeldoornse huisjes’, die typisch zijn voor de geschiedenis van het gebied waar 
ze staan. Door deze objecten herkennen we die geschiedenis. Vanwege de bijzondere waarde worden beeldbepalende 
panden beschermd tegen sloop en geldt een hoog welstandsniveau. 

Beeldbepalende panden

INTERMEZZO

Voorbeeld: plan voor nieuwbouw woning met behoud van het karakter van de voorste schuur en vestiging van  een woning 
in de karakteristieke achterste schuur in Uddel (Bron: Buro voor Bouwkunde, Nunspeet)

Handreikingen:

• Behoud de waardevolle aspecten van 
beeldbepalende 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 beeldbepalende panden beleefbaar vanuit de 
open bare 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. 
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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 3 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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Dorp Hoog Soeren-themakaart.dgn 17-1-2013 14:49:08

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

Matrix
Op basis van (sub)thema’s en welstandsniveaus zijn in 
de matrix op blz 36-43
 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

Welstandthema’s 
Uitsnede Hoog Soeren van de kaart welstandthema’s 
buitengebied

Dorp Hoog Soeren-themakaart.dgn 17-1-2013 14:49:08
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Dorp Hoog Soeren-niveaukaart.dgn 17-1-2013 12:05:12

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

Dorp Hoog Soeren-niveaukaart.dgn 17-1-2013 12:05:12

Welstandniveaus 
Uitsnede Hoog Soeren van de kaart welstandsniveaus 
buitengebied
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situering (bestemmingsplan is maatgevend)

4.3. Beheercriteria voor thema Agrarisch buitengebied (subthema Kampenlandschap)

deelgebied Kampenlandschap

verkavelingtype 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 boerenerf, 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 kwa liteit 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 kwa liteit 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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deelgebied Kampenlandschap

bouwstijl Traditionele vormgeving hallehuisboerderijen en dwarshuisboerderijen
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 kwa liteit 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 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 kwa liteit 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 Veluwe

verkavelingtype Vrijstaand.

positie onderling Gevarieerd.

afstand onderling Grote onderlinge afstand.

plaatsing op 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  

deelgebied Veluwe

opbouw hoofdmassa Overwegend één of twee lagen met kap. Ook platte voorbeelden aanwezig.

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)
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deelgebied Veluwe

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 Veluwe

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 Dorp

verkavelingtype Langs hoofdwegen en linten overwegend vrijstaand, in straten achter linten ook twee-onder-één-kap en korte rijtjes (4-6 woningen).

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), alleen in 
complexmatige woongebieden achter hoofdwegen en linten.

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

deelgebied Dorp

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.
  

4.5. Beheercriteria voor thema Dorp

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied Dorp

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.
       
 

deelgebied Dorp

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 en aan dorpsranden ook regelmatig 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.
       

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied sport en recreatie

verkavelingtype Vrijstaande objecten

positie onderling onbepaald.

afstand onderling onbepaald.

plaatsing op kavel onbepaald.

bouwrichting onbepaald.

herhaling / ritmiek n.v.t.

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwa liteit van de omgeving en architectuur.
       
  

deelgebied sport en recreatie

opbouw 
hoofdmassa

Overwegend één of twee lagen met kap of plat dak.

profiel ruimte landschappelijke ruimte, vaak geen relatie tot andere bebouwing

samenstelling
massa 

Samengestelde en gevarieerde bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Meestal plat, soms eenvoudig zadeldak, lessenaardak of gebogen kapvorm

relatieve omvang Grootschalig

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

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwa liteit van de omgeving en architectuur.
       
  

4.6. Beheercriteria voor thema Sport, recreatie

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied sport en recreatie

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode, utilitair.

geveltypering n.v.t.

gerichtheid en
oriëntatie 

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

geleding Gevarieerd

indeling Gevarieerd

plasticiteit Gevarieerd
welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwa liteit van de omgeving en architectuur.
       
  

deelgebied sport en recreatie

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoord door individuele toevoegingen.

materiaalgebruik Gevarieerd

kleurtoon en 
toepassing

Gevarieerd. vaak materiaaleigen kleuren

decoraties en 
ornamenten 

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en eenvoudig

welstandsniveau zwaar     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwa liteit van de omgeving en architectuur.
       
   

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal



44 Beeldkwaliteitsplan Hoog Soeren

Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres /
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

Postadres / 
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

www.apeldoorn.nl


