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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 maken 
van plannen 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 van het 
landschap en de bebouwing van ondermeer buurtjes, 
erven, beplantingselementen, verkavelingspatronen 
en wegprofielen en openbare ruimte

• het behoud cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, 
structuren en landschappen;



6 Beeldkwaliteitsplan Klarenbeek

1.3. 
Leeswijzer
Dit Beeldkwaliteitsplan is een echt werkboek voor
iedereen die aan de slag gaat in Klarenbeek.

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de 
verschillende ruimtelijke bouwstenen die aanwezig zijn.
Voor dat u aan de slag gaat is het belangrijk eerst na te 
gaan wat de kenmerken van het gebied waarbinnen u 
het plan wil realiseren.

In hoofdstuk 3 staan Handreikingen. Deze geven 
inspiratie, aanbevelingen en ideeën die helpen om tot 
passende en haalbare plannen te komen. Het is de 
bedoeling dat u vooral met deze Handreikingen aan de 
slag gaat.

Tot slot staat in hoofdstuk 4 van het Beeldkwaliteitsplan
een formeel welstandskader. Dit zijn de officiële regels 
die de Woningwet vraagt om derde-belanghebbenden 
(bijvoorbeeld uw buren) voldoende zekerheid te bieden 
dat het gebied niet verrommelt. Omdat de gemeente 
Apeldoorn  vertrouwen heeft  dat u met de 
Handreikingen in hoofdstuk 3 aan de slag gaat is het 
aantal regels beperkt tot het echt noodzakelijke.

Het welstandskader in hoofdstuk 4 zijn ook 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 Klarenbeek zoals op de 
afbeelding op pagina 4 aangegeven. Klarenbeek 
ligt deels in de gemeente Apeldoorn en deels in de 
gemeente Voorst. Dit beeldkwaliteitsplan (BKP) voor 
geldt voor het Apeldoornse deel. 

1.5. 
Samenwerking
Het werken op basis van Handreikingen is gericht op 
samenwerking tussen initiatiefnemers, ontwerpers en 
gemeente. Consulenten van de gemeente willen graag 
helpen bij het ontwikkelen van plannen. 
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1.6. 
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). 

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 Beeldkwaliteitplan geldt voor dit gebied ook het 
Bestemmingsplan Klarenbeek. Deze kunt u vinden op 
www.apeldoorn.nl

Cultuurhistorische anlyse
Meer achtergrondinformatie over de historie van dit 
gebied is beschreven in de cultuurhistorische analyse 
Klarenbeek. Deze kunt u vinden op www.apeldoorn.nl.

1.7. 
Omgang met monumenten
Het  Apeldoornse deel van Klarenbeek heeft één 
gemeentelijke monument. 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 Wabo 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 Klarenbeek van de landschapsvisie zoals 
neergelegd in het Groot Apeldoorns Landschaps 
Kookboek (Buro Harro en Uitgeverij Blauwdruk, juli 2011)
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Uitsnede historische kaart rond 1900 Klarenbeek

Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
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2 Ruimtelijke Bouwstenen

Ontstaansgeschiedenis

Klarenbeek is een relatief jong dorp. Het natte 
heidelandschap is pas in de negentiende eeuw 
ontgonnen en gecultiveerd als agrarisch gebied, 
afgewisseld met bossen gericht op de houtproductie.
Zo’n 200 jaar geleden bestond het dorp nog niet. Wel 
lag er een herberg met de naam De Zweep. In de 
nabijheid hiervan ontstond (ten dele clandestien) een 
nederzetting met keuterboerderijtjes.
Het dorp ontwikkelde zich als kleinschalig lintdorp langs 
één van de oude verbindingswegen tussen Arnhem 
en Deventer. Tot de Tweede Wereldoorlog bestond 
Klarenbeek feitelijk uit twee dorpskernen. 

Het Voorster deel is ontstaan als een katholieke 
nederzetting. Het had een sterke relatie met landgoed 
Klarenbeek en de nabijgelegen Rooms-katholieke kerk 
en school. In dit deel staat ook de oude houtzaagmolen. 
Het Apeldoornse Klarenbeek was een iets kleinere 
nederzetting met een protestants karakter en meer 
gericht op de landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog 
zijn ten oosten van de Klarenbeekseweg een aantal 
woonbuurtjes gebouwd in zowel de gemeente Voorst als 
de gemeente Apeldoorn.
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Het historisch landschap rond Klarenbeek
(bron: Cultuurhistorische analyse het Woud)

Het landschap rond het dorp Klarenbeek is van oudsher 
op te delen in een aantal deelgebieden. Het verschil 
tussen de hooi- en broeklanden is ruimtelijk gezien niet 
sterk. 

Beekbergse en Klarenbeekse broeklanden
Het gebied kent een onregelmatig kavel- en wegen-
patroon met grillige waterlopen. Er zijn relatief  veel 
insteekwegen naar erven. Het gebied bestaat 
voornamelijk uit weiland met enkele bouwlanden. De 
bebouwing in het gebied is sterk verspreid, in het zuiden 
meer aan de weg geörienteerd. Er staan in het gebied 
veel grote stallen t.b.v.  intensieve veehouderij. In het 
zuiden meer van dit deelgebied zijn (restanten van) 
weg- en kavelbeplanting te vinden

De Loenense en Zilvense Hooilanden
Het zeer open landschap van de Loenense en Zilvense 
Hooilanden kent een zeer onregelmatige verkaveling 
met een grillig slotenpatroon. Het is voornamelijk in 
gebruik als weiland. De Voorsterweg is de doorgaande 
route. Verder bestaat het wegenpatroon uit doodlopende 
en onverharde wegen. Het gebied is maar in beperkte 
mate toegankelijk. Bebouwing staat vooral langs de 
Voorsterweg

De Beekbergense Broek
Dit deelgebied kent  een rechtlijnig, onregelmatig
kavel- en sloten- en wegenpatroon. wat wordt 
doorsneden door de snelweg. Het landgebruik is zowel 
weiland als bouwland. In het gebied komen ook enkele 
“compensatiebosjes” voor die na aanleg van de snelweg 
zijn aangeplant. De ontsluiting van het gebied is relatief 
fijnmazig met boerderijen los verspreid over gebied, 
soms aan een insteekweg. De linten zijn verdicht met 
bebouwing, erfbeplanting en sporadisch wegbeplanting. 
Er staat weinig beplanting op de kavels

Elsbosweg richting het klarenbeekse woonbuurtje de Dijk

Het open landschap van de Beekbergense en 
Klarenbeekse Hooilanden langs de Dalkweg met op de 
achtergrond de molen van Klarenbeek

Wegbeplanting langs de Woudweg

Klarenbeek

Beekbergense en Klarenbeekse
Hooilanden

Beekbergense Broek

Oosterbroek

Loenense en Zilvense
Hooilanden

Deelgebieden uit cultuurhistorische analyse het Woud, 
uitsnede Klarenbeek

Ruimtelijke structuur uit cultuurhistorische analyse het 
Woud, uitsnede Klarenbeek
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Het Oosterbroek
Het zeer open gebied het Oosterbroek kent  een 
onregelmatige, rechte verkaveling met een  onregelma-
tig, vertakt slotenstelsel. Het wegenpatroon is onregel-
matig en recht met een fijnmazige, doorgaande 
ontsluiting. Sporadisch een onverharde weg. De 
bebouwing ligt verspreid over gebied, hoofdzakelijk 
direct aan wegen. Het gebied is in gebruik zowel als 
weiland als bouwland en kent werinig kavelbeplanting

Het toekomstig landschap rond Klarenbeek
(bron: Het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek)

De huidige landschapsstructuur hangt sterk samen
met de ontstaansgeschiedenis ervan. De verschillende
landschappen rond Klarenbeek zijn op dit moment niet 
meer altijd goed te herkennen door verschraling en 
verrommeling.

Om de landschappelijke structuur verder te versterken 
en (weer) herkenbaar te maken is in het Groot 
Apeldoorns Landschaps Kookboek een aantal 
landschapstypes aangegeven op basis waarvan het 
landschap van Apeldoorn verder kan worden ontwikkeld.

Deze in totaal zeven landschapstypen in het 
Kookboek zijn grofweg te onderscheiden op 
basis  van de ondergrond, de waterhuishouding, 
de ontginningsgeschiedenis, de huidige ruimtelijke 
samenhang en zichtbare kenmerken.

Deze ruimtelijke kenmerken van de landschapstypen 
vormen tevens een leidraad voor de toekomstige 
ontwikkeling van het landschap.

Het landschap van de voornamelijk kamerstructuren 
en broeklanden direct rond de kern Klarenbeek bouwt 
voort op de kenmerken van de broek- en hooilanden 
met rechte weg- en kavelgrensbeplantingen en een 
grofmazige groene kamerstructuur. Het beeld van 
groene kamers, zowel groot- als kleinschalig, kan in 
de toekomst ordening geven aan sterk verrommelde 
gebieden.

          Bestemmingsplangrens

Uitsnede Klarenbeek uit het kookboek voor het landschap

Doorvertaling in landschapstypes

Het kamerlandschap langs de Elsbosweg

De kenmerkende openheid van de broeklanden 
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De lintbebouwing is nog grotendeels intact en in de loop der 
jaren hier en daar aangevuld met nieuwbouw. 

Typisch voor het lint is dan ook de grote variatie aan 
woningvormen, architectuur en kleur. Dit is anders dan de 
herhaling van de woningtypen in de buurtjes.

In zich zelf gekeerde buurtjes achter het lint

De groei van Klarenbeek is grotendeels planmatig geweest 
in de vorm van kleine buurtjes. De nieuwe buurtjes ver-
schenen ‘achter’ de losse lintbebouwing van de Klarenbek-
erweg.

Elk buurtje heeft een eigen thematiek van woningtypen, 
straatprofielen en materiaal- en kleurstellingen. In de 
buurtjes zijn soms dorpse kenmerken zichtbaar, maar het 
geheel is eerder stads dan dorps qua opzet.

Het bebouwingslint langs de Klarenbeekse weg heeft 
een aangenaam dorpse uitstraling door de variatie in 
woningvormen, architectuur en kleur

Expliciete kleurstellingen van woning en verharding zorgen 
er voor dat sommige wijkjes niet dorps overkomen

Lintbebouwing in het dorp Klarenbeek en de verschillende buurtjes achter de linten
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Landschap op afstand

Door steeds wijkjes achter het lint toe te voegen 
is het landschap steeds verder naar de buitenrand 
gedrongen. In de wijken zelf is maar weinig voelbaar 
van het omliggende landschap. Alleen aan de dorps-
randen heb je nog zicht op de omgeving. Hier is het 
dorpse gevoel het sterkst. In de wijkjes is wel groen, 
maar dit zijn vooral ‘stadse’ oplossingen in de vorm
van groenstrookjes, bomenrijen of strakke haag-
blokken.
Aan de zuidzijde van het dorp is de relatie met het 
landschap nog het sterkst. Hoge bosstroken en hout-
wallen zijn op veel plekken ook vanuit de buurtjes 
zichtbaar. Ze geven de suggestie dat het land-
schap dichtbij is. Op de plekken waar het dorp en de 
bosrand elkaar raken is de dorpsrand ook werkelijk 
zachter door de gedraaide kavels, grote tuinen en 
onverharde paden.
Op de plekken waar bosranden ontbreken en het 
dorp aan open weilanden grenst, is de dorpsgrens 
hard en scherp. De grens bestaat hier uit rijen van 
gelijke woningen met voorkanten naar het landschap 
en een straat die het dorp en buitengebied mes-
scherp van elkaar scheidt.

Waar het landschap open is zijn de dorpsranden juist hard. Een straat markeert de messcherpe grens tussen dorp en 
buitengebied

In de zuidelijke dorpsrand van Klarenbeek komen zachte overgangen naar het landschap voor. De bossingels zorgen ervoor dat 
het landschap altijd voelbaar is

Bestaande groenstructuren dragen bij aan de verankering 
van het dorp in het landschap
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Dorps op onderdelen maar niet in zijn totaal

De uitbreidingsbuurtjes van Klarenbeek zijn klein-
schalig maar nogal stedelijk ontworpen. Elk buurtje 
bestaat uit een in zichzelf gekeerde wegenstructuur, 
vaak met doodlopende wegen aan de randen. Langs 
de wegen staan veel woningen van hetzelfde type, 
met strakke rooilijnen en in een hoge dichtheid. Ook 
de openbare ruimte is stads: straten met verhoogde
trottoirs, achterpaden en pleintjes. Het materiaalge-
bruik in de openbare ruimte is uitgesproken kunst-
matig. Vooral de gele bestrating in de Dijk maar ook 
de rode betonstraatstenen in het er tegenover gele-
gen wijkje roepen stadse associaties op en contras-
teren met het ingetogen beeld langs de dorpsranden 
en het lint.
Opvallend is dat veel buurtjes een geheel eigen 
architectuur hebben met expliciete vormen en 
kleurstellingen die repeterend worden toegepast. 
Ook hierdoor is het beeld eerder stads dan dorps. 
Tussen de buurtjes en deels erin zijn nog sporen van 
het oorspronkelijke landschap zichtbaar: op onbe-
bouwde veldjes, bij het zicht op een oude molen of 
een gespaarde houtwal. Juist op deze plekken laat 
Klarenbeek zijn meest dorpse en verrassende kant 
zien.

Nieuwbouw met een dorpse uitstraling door de lage 
goothoogte en wisselende kaprichtingen

Open veldjes tussen de buurtjes zorgen voor een 
aangename landelijke afwisseling

Veel buurtjes hebben eigen expliciete vormen van 
architectuur waardoor het geheel niet dorps overkomt

Waar het landschap zichtbaar blijft is de dorpse kant van Klarenbeek het best voelbaar
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Het bebouwingslint langs de Klarenbeekse weg heeft 
een aangenaam dorpse uitstraling door de variatie in 
woningvormen, architectuur en kleur

De uitgesproken individuele architectuur van de verschillende gebouwclusters bij de Hoenderloo-groep versterkt de landgoedsfeer.

Op plekken waar iets wordt afgeweken van een planmatige opzet ontstaat gelijk een meer dorpse sfeer
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INTERMEZZO
Monument en karakteristieke panden
Het Apeldoornse deel van Klarenbeek kent één 
gemeentelijk monument. Het betreft de Villa Waldfriede, 
Elsbosweg 72

Daarnaast bevinden zich een aantal karakteristieke
objecten binnen het gebied. Deze gebouwen
hebben geen monumentenstatus maar zijn door
hun bijzondere architectuur, karakteristieke
typologie en/of beeldbepalende ligging van
grote waarde voor het beeld van Klarenbeek. Daarom
krijgen deze panden in het bestemmingsplan de
bouwaanduiding Karakteristiek, gekoppeld aan
een sloopvergunningstelsel. Dit komt voort uit het
nieuwe rijksbeleid Modernisering Monumentenzorg,
waarin wordt bepaald dat cultuurhistorische
belangen moeten worden meegewogen in de
ruimtelijke ordening. Dit beleid is omarmd door de 
gemeenteraad van Apeldoorn. 

Het gaat  bij karakteristieke panden om de  volgende 
adressen:

• Klarenbeekseweg 84-84B
• Klarenbeekseweg 87
• Klarenbeekseweg 90A
• Klarenbeekseweg 92
• Klarenbeekseweg 99
• Klarenbeekseweg 129
• Klarenbeekseweg 131
• Woudweg 119
• Woudweg 121
• Woudweg 123
• Woudweg 125

Klarenbeekseweg 99, voormalig coöperatiegebouw 
Ons Belang

Klarenbeekseweg 84-84B, dubbele bedrijfshal (van 
oosprong een smederij)

Klarenbeekseweg 129 - 131, omstreeks 1910 
gebouwde openbare school

Elsbosweg 72, gemeentelijk monument Villa 
Waldfriede

Woudweg 121, de Nederlands Hervormde Kerk
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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. 

Woudweg 119, verenigingsgebouw “Ons Huis”

Intermezzo monument en karakteristieke panden
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3 handreikingen

Het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek en 
het klein Apeldoorns Dorpen Kookboek vormen het 
inhoudelijk vertrekpunt voor de handreikingen. Voor het 
dorp Klarenbeek zijn die in dit Beeldkwaliteitsplan nader 
uitgewerkt en specifiek gemaakt. De handreikingen 
zijn een inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit in de 
Klarenbeek
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STREEFBEELD 

•	 Broeklanden weids en open houden
•	 In kamerstructuren wegen en 

kavelgrenzen beplanten

OPGAVES 

•	 open houden van broeklanden
•	 in kamerstructuur kavelgrenzen 

en wegen beplanten en informele 
padenstructuren toevoegen langs 
dorpsranden

•	 behoudt het landelijke en informele 
karakter van de openbare ruimte

•	 behouden van onverharde wegen
•	 behouden van de duisternis van het 

buitengebied

Landschappen (van de toekomst) rond Klarenbeek

               Bestemmingsplangrens

De broeklanden ten noorden en zuiden van Klarenbeek

De kamerstructuren rond Klarenbeek
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HANDREIKINGEN 
Landschap

• Laat het dorp contact maken met zijn omgeving 
door het optimaliseren van routes naar het 
buitengebied én langs de dorpsrand zelf

• Koerster en handhaaf de open ruimtes in en 
rondom het dorp

• Houdt het dorp “luchtig” door niet alle groene 
ruimtes te vullen

• Koester het ontspannen, losse en groene 
dorpsbeeld

• Maak het landschap toegankelijk door het 
toevoegen van informele padenstructuren

• 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 van 
een natuurlijk materiaal

• Behoudt de zandwegen

Handreikingen

Voeg geen bebouwing toe in de broeklanden

Zorg voor nieuwe routes vanuit (en langs) het dorp naar het 
buitengebied

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

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

Behoudt de onverharde wegen in het buitengebied

Behoud de openheid van de broeklanden 

Versterk de kamerstructuren in het landschap rond 
Klarenbeek
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Zorg er voor dat de belangrijke plekken in het dorp altijd 
zichtbaar blijven en onderling met doorzichten verbonden

*

INTERMEZZO
   Dorpsranden

   
In Klarenbeek liggen landschap en dorp gevoelsmatig 
vooral naast elkaar. De grens is helder en meestal in de 
vorm van een weg of pad met aan de ene zijde dorpsbe-
bouwing en aan de andere zijde landschap van bos of open 
weide/akkers. Deze harde overgangen zijn een kwaliteit die 
niet alleen eigen is aan Klarenbeek maar ook bij de andere 
dorpen niet zo duidelijk en kwaliteitsvol is vormgegeven. 

Handreiking voor de aansluiting op het open weidegebied: 

• realiseer bij nieuwe wijkjes opnieuw een weg aan de 
buitenzijde van het wiijkje die een nieuwe scherpe 
grens tussen dorp en buitengebied

• oriënteer woningen met voorkanten op het buitenge-
bied

• Vergroot de toegankelijkheid van het buitengebied door 
aanleg van paden 

“harde” dorpsrand met 
voorkanten naar het 
landschap

“zachte” dorpsrand met 
achterkanten naar het 
landschap
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*

Waar het omringende landschap open is zijn dorpsranden hard (Apeldoorn)

Op plekken waar dorp en bosrand elkaar raken is de dorpsrand zacht (Voorst)

Intermezzo  dorpsranden
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Probeer het landschap het dorp in te trekken door 
bestaande beplanting te handhaven

Bosbeplanting en onverharde wegen met ruige grasbermen 
brengen het landschap tot aan het dorp.

Haal waar mogelijk het landschap naar binnen en zorg voor 
goede routes naar buiten

Het dorp als geheel

• Behoud de verschillen tussen het historische lint 
(Klarenbeekse weg) en de achter het lint gelegen 
wijkjes. 

• Behoud en versterk de verschillen tussen de wijkjes 
onderling. 

• Laat het dorp contact maken met zijn omgeving 
door het optimaliseren van routes naar het 
buitengebied én langs de dorpsrand zelf

• Koester de open ruimtes die er in het dorp zijn in 
de vorm van eenvoudige groene plekken met een 
landschappelijke inrichting van gras, bomen en 
hagen.

• Houdt open zicht op oriëntatiepunten in het dorp 
zoals de molen, het buitengebied, bijzondere 
gebouwen langs het lint.

• Stem de beeldtaal van het ‘Apeldoornse deel’ 
van Klarenbeek ook af met de beeldtaal van het 
‘Voorster’ deel van Klarenbeek zodat het dorp als 
een geheel ervaarbaar blijft.

Relatie van het dorp met het landschap

• Zorg dat het zicht vanuit de wijken op het 
omliggende landschap in stand blijft

• Haal waar mogelijk het landschap naar binnen door 
houtwallen, open weides/landjes te behouden

• Laat de inrichting van de openbare ruimte 
aansluiten op de karakteristieken van het 
buitengebied.

• Vermijd stadse groenstructuren zoals 
landschapsvreemde boomsoorten.

• Behoud de heldere overgangen tussen dorp en 
buitengebied.

Zorg bij nieuwbouw voor een goede (zicht)relatie met de 
dorpse hoogtepunten

Wees zuinig op kenmerkende dorpse elementen en 
behoudt het zicht daarop

Volwassen groen op de achtergrond levert een dorpse 
uitstraling op
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Varieer en maak niet te veel van het zelfde

Kleed het lint aan met extra bomen

Behoudt het kleinschalige karakter van de bebouwing 
langs de linten

Probeer karakteristieke bestaande bebouwing te 
hergebruiken zodat de historie van het gebied zichtbaar 
blijft

Bijzondere functies in de linten dragen bij aan het dorpse 
karakter

Bouw in de Klarenbekerweg door in de lintstructuur

Het dorp; de linten

Kavels

• Maak grote kavels in lijn met de korrelgrootte van de 
bestaande kavels.

• Behoud doorzichten naar het landschap buiten het 
dorp en de achter het lint gelegen buurtjes

Bebouwing

• Positioneer gebouwen in de rooilijn van het bestaande 
lint met af en toe gebouwen die iets verder van de 
weg af staan.

• Positioneer bebouwing haaks op het lint
• Stem de omvang (breedte, diepte en hoogte) van 

nieuwe bebouwing af op de grootte van de kavel 
(bouw geen te grote huizen op te kleine kavels). 

• Sluit met de hoogte aan op de omgeving: 1 laag met 
steile kap als regel en incidenteel een groter volume 
van 2 lagen met kap.

• Positioneer woningen en bijgebouwen zo dat 
bestaande bomenstructuur behouden blijft. 

• Houdt bijgebouwen los van en ondergeschikt 
in volume, kleur- en materiaalgebruik aan de 
hoofdbebouwing

• Zorg ervoor dat doorzichten naar het achterliggende 
landschap of de wijkjes mogelijk blijven.

Architectuur

• Varieer en maak niet te veel van hetzelfde
• Huizen aan het lint in Klarenbeek hebben een kap
• Zoek aansluiting op de architectuur van het lint en 

de verschillen in kleurstelling (wit versus donker), 
metselwerk, materiaalgebruik.

Openbare ruimte

• Behoud de bestaande bomen langs de weg en 
probeer waar mogelijk de boomstructuur aan te vullen

• Beperkt de breedte van inritten tot wat minimaal nodig 
is voor de ontsluiting van de aanliggende woon-
percelen.

• Versterk de dorpse uitstraling van de 
Klarenbeekseweg door materialen van inritten, 
fietspaden, verlichting en de inrichting van de bermen 
een kleinschalig (‘dorpse’) uitstraling te geven. 

Handreikingen
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De buurtjes achter de lintstructuren

Het dorp; de buurtjes

Kavels

• Zet de typische Klarenbeekse aanpak door in 
nieuwbouw waarbij elke dorpsuitbreiding een 
afgeronde stedenbouwkundige eenheid is met een 
eigen (dorpse) identiteit

• Laat de grootte, vorm en richting van de kavels 
per buurtje verschillen maar realiseer binnen de 
buurtjes wel een zekere mate van uniformiteit.

• Realiseer dorpse kavels van voldoende omvang 
waardoor het dorpse karakter versterkt wordt.

   
Bebouwing

• Zorg ervoor dat elk buurtje een herkenbare eenheid 
is: een ‘familie’ van woningtypes met verwantschap 
qua volumeopbouw, oriëntatie en architectuur

• Oriënteer bebouwing aan de buitenzijde van 
de buurtjes met voorzijdes op het omliggende 
landschap.

Architectuur

• Woonbuurtjes achter de linten hebben een eigen 
identiteit. 

• Realiseer eigentijdse architectuur met een meer 
dorps karakter dan in het verleden. 

• Ontwikkel per buurt een duidelijke architectonische 
beeldtaal door herhaling van bijvoorbeeld 
kapvormen, kleurstellingen, materialen of 
detaillering.

de buurtjes

Sluit aan op maat en schaal van de agrarische bebouwing door 
het toepassen van kleinschalige clusters

Repeterende architectuur geeft buurtjes een eigen identiteit. 
tegelijkertijd kan te ver doorgevoerde repetitie eerder “stads” 
dan “dorps” overkomen

Zorg bij nieuwbouw voor een goede (zicht)relatie met de dorpse 
hoogtepunten
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Zet de typisch Klarenbeekse aanpak door in nieuwbouw

Zorg dat het zicht op het omringende landschap 
behouden blijft

Openbare ruimte

• Versterk de eigen identiteit van elk wijkje door de 
inrichting van de openbare ruimte per wijk te laten 
verschillen.

• Realiseer een meer dorpse openbare ruimte dan 
in het verleden is gerealiseerd. Gebruik hierbij het 
klein kookboek voor de dorpen als inspiratiebron

• Pas onopvallende ingetogen verhardingsmaterialen 
toe zonder expliciete kleurstellingen.

• Haal het landschap de wijkjes binnen door robuuste 
groenstructuren te realiseren in de vorm van 
houtwallen en grotere open groene plekken.

Handreikingen

Kleurrijke bebouwing met bijpassende openbare ruimte 
vervreemden een plek van zijn omgeving

Koester de open ruimtes in het dorp en tussen de buurtjes

Vermijd formele parkeervakken en -havens
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4 welstandskader

Beleidsmatige verankering van het welstandsbeleid binnen 
de gemeente Apeldoorn

4.1. 

Algemeen
In dit hoofdstuk worden de formele regels beschreven 
waaraan uw plan tenminste moet voldoen. Het is een 
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. 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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Zwaar

Normaal

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 per gebied. Bij het beantwoorden van de 
vraag of uw bouwplan voldoet aan het welstandsbeleid 
wordt altijd gekeken binnen welk thema uw plan valt. 
Soms is een thema nog weer nader uitgewerkt in 
subthema’s om zo nog preciezer te kunnen werken. 
De thema’s en subthema’s van dit plangebied staan op 
bijgaande kaart op deze pagina.

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

subthema kamerstructuren

Welstandthema’s 
Uitsnede Klarenbeekvan de kaart welstandthema’s buitengebied 
(Gemeente Apeldoorn, Herijkte kadernota “Over welstand 
geschreven”, versie juli 2011)

Welstandniveaus 
Uitsnede Klarenbeek van de kaart welstandsniveaus buitengebied 
(Gemeente Apeldoorn, Herijkte kadernota “Over welstand 
geschreven”, versie juli 2011)
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Matrix
Op basis van (sub)thema’s en welstandsniveaus 
zijn in de matrices vanaf blz 32 de regels uitgewerkt 
waaraan uw plan tenminste moet voldoen. Indien u 
meer achtergrondinformatie wenst over het formele 
welstandsbeleid adviseren wij u de Kadernota “Over 
welstand geschreven” te lezen. Deze kunt u vinden op 
www.apeldoorn.nl

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

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

          Bestemmingsplangrens
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situering (bestemmingsplan is maatgevend)

4.3. Beheercriteria voor thema Agrarisch buitengebied (subthema Kamerstructuren)

deelgebied Kamerstructuren

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

positie onderling Hiërarchische ordening op het boerenerf, vaak 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 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 Kamerstructuren
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 groot. Sterk onderscheid in hoofd- en bijgebouwen. Bijgebouwen vaak groter dan hoofdgebouw.

vormbehandeling 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.
       
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 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 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 Kamerstructuren

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 Dorp

verkavelingtype Gevarieerd; vrijstaand, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen (korte bloklengtes 4-6 woningen)

positie onderling Verspringing in rooilijnen

afstand  
onderling 

Onregelmatige afstand tussen woningen

plaatsing  op 
kavel

Gevarieerd. Voldoende afstand houden t.o.v. zijerfgrenzen (doorzichten). Grootschalige bebouwing terugliggend t.o.v. straat en belendende bebouwing

bouwrichting Gevarieerd. Rijwoningen de straat volgend. Andere bebouwing overwegend haaks op de weg. Veel eenheid in richting langs de straat.

herhaling / 
ritmiek

Eenheid in verscheidenheid voor wat betreft de complexmatige gebiedjes; eigen uitstraling van de woningen binnen een bepaalde beeldtaal. Overige bebouwing een 
sterk individueel karakter

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 Dorp
opbouw 
hoofdmassa

Overwegend één of twee lagen met kap. Bij grootschalige bebouwing een getrapte opbouw in hoogte nastreven, verder van de weg kan hoger.

profiel	ruimte formeel, traditionele opbouw van het profiel. Stoep-straat-stoep

samenstelling
massa 

Gevarieerd.

kapvorm en 
-richting 

Zadeldak, soms voorzien van wolfseind. Overwegend haaks op de weg bij individuele woningen en twee-onder-een-kapwoningen

relatieve omvang Klein en fijnkorrelig tot middelgroot

vormbehandeling 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.
       
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 Dorp

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied Dorp

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.

geveltypering Gevarieerd. Bij complexmatige bouw meer eenheid tussen de blokken onderling

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 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 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 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 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 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.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de 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.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur   

4.5. 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.
       
welstandsniveau normaal   Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de 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.
       
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 Lintbebouwing

opbouw 
hoofdmassa

Gevarieerd. Overwegend één of twee lagen met kap.

profiel ruimte Informeel. Stoepen ontbreken in meeste gevallen..

samenstelling
massa 

Overwegen enkelvormige bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Overwegend haaks 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 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)

deelgebied Lintbebouwing

verkavelingtype Langs hoofdwegen en linten overwegend vrijstaand en twee-onder-een kap.

positie onderling Verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling Onregelmatige afstand tussen woningen zodat er doorzichten zijn naar het achterperceel..

plaatsing op kavel Gevarieerd. Rekening houden met riante voortuinen en ruimte rondom het gebouw. Grootschalige bebouwing ver terugliggend t.o.v. straat en kleinschalige buurkavels

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 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   

4.5. Beheercriteria voor thema Lintbebouwing

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied Lintbebouwing

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, veelal beperkt
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 Lintbebouwing

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoord door individuele toevoegingen.

materiaalgebruik Traditionele materialen. Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en 
toepassing

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

decoraties en 
ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale 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   

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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