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1 INLEIDING

1.1.  Waarom een Beeldkwaliteitplan?

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

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

1.2.  Wat is een Beeldkwaliteitplan?

Het Beeldkwaliteitplan brengt de ruimtelijke 
kwaliteit van een gebied in beeld. Het laat zien dat 
naast architectuur en cultuurhistorie ook andere 
aspecten belangrijk zijn zoals:

- de herkenbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit van de verschillende (dorps)
landschappen;

- de eenheid van landschappelijke 
en stedenbouwkundige structuren 
zoals lintbebouwing, buurten en 
buurtschappen, dorpsranden, beken 
en groenstructuren;

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

- behoud cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing, structuren en 
landschappen;

- maar ook zaken als bijvoorbeeld licht 
en duisternis
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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 of andere ruimtelijke 
eenheid geordend. 

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van 
de verschillende ruimtelijke bouwstenen die in 
Loenen het beeld bepalen. De Handreikingen 
in hoofdstuk 3 geven inspiratie, aanbevelingen 
en ideeën om tot mooie en haalbare plannen te 
komen. Het is een echt werkboek voor iedereen 
die aan de slag gaat in Loenen, Zilven of 
Veldhuizen. 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

Dit Beedkwaliteitsplan heeft betrekking op Loenen, 
Zilven en Veldhuizen. Het plangebied komt 
overeen met de plangrenzen van het 
Bestemmingsplan Loenen en Veldhuizen zoals 
op de afbeelding op pagina 4 aangegeven. In 
dit gebied liggen ook Zilven en het voormalige 
mobilisatiecomplex (MOB).

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. U kunt daarvoor een afspraak maken 
………………………..    

1.6. Overige kaders

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

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

Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek/

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 
…………………

structuurvisiekaart
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Uitsnede landschapsvisiekaart

Bestemmingsplan / Naast dit Beeldkwaliteitplan 
geldt voor dit gebied ook het Bestemmingsplan 
Loenen en Veldhuizen. Deze kunt u vinden op 
www.apeldoorn.nl/........ 

1.7. Omgang met monumenten.

In Loenen staan enkele 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.

kaart uit 1660; de emperbeek
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2. Dorpsbeeld

2.1 Ontstaansgeschiedenis
Loenen ligt in het zuidoosten van de 
gemeente Apeldoorn. Het vormt een 
onlosmakelijk geheel met de buurtschappen 
Zilven en Veldhuizen, respectievelijk aan de 
zuid en noordkant van het dorp. Het gebied 
waarin het ligt wordt begrensd door het 
Apeldoorns Kanaal aan de noordoostkant, 
de gemeentegrens aan de oostkant en een 
strook enkenlandschap en het Loenensche 
Bos aan de zuid- en westkant. 
Loenen en Zilven zijn in de vroege 
middeleeuwen ontstaan als kleine agrarische 
nederzettingen op de oostfl ank van de 
Veluwe. De vroegste vermelding van ‘Lona’ 
en ‘Sulvenda’ stamt uit 838. Aanvankelijk 
bestonden Loenen en Zilven uit groepen 
boerderijen rond brinken aan de weg van 
Beekbergen naar Eerbeek. De overige 
bebouwing lag verspreid langs de enken. De 
bolle vorm van de enken zelf is vooral ten 
zuiden van Zilven,  westelijk van Loenen, 
zuidelijk van de Vrijenbergweg en in de 
omgeving van de Nederlands Hervormde kerk 
noordelijk van Loenen nog buitengewoon 
goed herkenbaar. Aan de oostkant van de 
nederzettingen bevonden zich lage en natte 
broeklanden. 
Eeuwenlang groeiden de dorpen geleidelijk 
maar bleef de omvang beperkt tot een 
verzameling boerderijen rond een brink langs 
de weg tussen Eerbeek en Beekbergen. 

Door de aanwezigheid van sprengkoppen 
en beken ontstond in Loenen al in de 
zeventiende eeuw een bloeiende (papier)
industrie. Ook werden twee kerken gesticht. 

Aan het eind van de negentiende eeuw 
verschoof het accent in de agrarische sector 
van landbouw naar veeteelt en werden de 
lage weide- en hooilanden beter ontsloten en 
drooggelegd. Het oostelijk gebied werd zo in 
gebruikt genomen en bewoond. Ook door de 
aanleg van het Apeldoorns Kanaal kwam op 
dat moment Veldhuizen tot ontwikkeling. 
Door deze ontwikkelingen begon Loenen uit 
te groeien van een verzameling boerderijen 
tot een dorp met de functie van een 
woonkern, niet-agrarische bedrijvigheid en 
voorzieningen. 

De beken en sprengen en de daaraan 
gebouwde watermolens vormen een bijzonder 
hoofdstuk in de geschiedenis van Loenen, 
Zilven en Veldhuizen. De beken en sprengen 
waren in eerste instantie onmisbaar voor de 
waterhuishouding van het agrarische gebied. 
Vanaf de zeventiende eeuw vormden ze 
vervolgens een belangrijke krachtbron voor de 
ontluikende papierindustrie. 
Langs de beken en uitgegraven sprengen 
verrezen talloze watermolens, die deels 
nog bestaan en in een aantal gevallen 
zijn opgegaan in latere papier- of 
kartonnagefabrieken. 

Na de tweede wereldoorlog is Loenen 
als groeikern planmatig verdicht en 
uitgebreid. Door de  toename van bewoners 
veranderde de identiteit van agrarisch naar 
vroeg-industrieel naar forensendorp. Het 
voorzieningenniveau nam hierdoor verder 
toe waardoor langs de oude linten van de 
Hoofdweg en de Eerbeekseweg grotere 
gebouwen zijn ingepast met winkels, 
kantoren of appartementen. De uitbreidingen 

uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
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in de vorm van projectmatige woonbuurten 
hebben steeds bescheiden maar gestaag 
plaatsgevonden waardoor uit elke periode de 
dan heersende ontwerpprincipes in Loenen 
terug te vinden zijn. Hiermee zijn de ruimtes 
tussen de linten opgevuld. 
In de afgelopen jaren zijn nog enkele kleine 
uitbreidingen aan de zuidkant gerealiseerd en 
zijn op plekken langs de oude linten locaties 
herontwikkeld en verdicht met woningbouw. 
De manier van in- en uitbreiden loopt 
daarmee feitelijk nog steeds door waardoor 
het groeitempo van het dorp geleidelijk maar 
gestaag was en is.

Zilven en Loenen zijn oorspronkelijke losse 
nederzettingen maar door de verdichting 
langs de Eerbeekseweg zijn ze min of meer 
aan elkaar vastgegroeid. Toch is er nog wel 
sprake van twee eigen identiteiten. Zilven 
heeft lang z’n agrarische karakter gehouden 
en dat is nog steeds herkenbaar. Door 
de wijze waarop verdichting heeft plaats 
gevonden heeft het een heel ruim karakter 
met een sterke ruimtelijke binding met het 
fraaie omliggende landschap.
Omdat zowel Zilven als Veldhuizen sterke 
eigen identiteiten hebben worden ze later in 
dit hoofdstuk nog apart beschreven.

2.2 Ruimtelijke bouwstenen

2.2.1 Een hoofdstructuur van linten en een 
invulling van kleine woonbuurtjes
De hoofdstructuur van Loenen bestaat uit 
de Beekbergerweg/ Eerbeekseweg en de 
Hoofdweg/ Groenendaalseweg, die elkaar 
in een bajonetvorm kruisen, ongeveer ter 
plaatse van de oude brink. 

Van de schaarse (agrarische) bebouwing 
die er oorspronkelijk stond, resteren nog 
de kerk(toren) en enkele boerderijen of 
restanten daarvan, zoals de achterzijde 
van voormalig logement De Eijkenboom. 
De hoofdwegen zijn inmiddels veel meer 
verdicht bebouwd, met oorspronkelijk 
negentiende eeuwse maar vooral vroeg 
twintigste eeuwse lintbebouwing. Inmiddels 
zijn ook grootschaligere inpassingen uit het 
eind van de twintigste eeuw verrezen. De 
oorspronkelijke lintbebouwing van Loenen is 
nog steeds bepalend voor het beeld dat je van 
het dorp krijgt. 

Complexmatige woonbuurtjes uit de tweede 
helft van de twintigste eeuw hebben de 
ruimte achter de lintbebouwing opgevuld. 
Deze projectmatige uitbreidingen zijn 
steeds van bescheiden omvang waardoor 
de buurtjes voor het totaalbeeld van 
het dorp ondergeschikt zijn. Buurtjes uit 
opeenvolgende perioden sluiten op elkaar 
aan maar de buurten hebben over algemeen 
weinig dorpse kenmerken. Sommige straten 
hebben grindbermen.
Terwijl de linten gebogen zijn bestaan de 
buurten uit rechte wegen met stadse indeling 
van stoepen, rijwegen en parkeerstroken. De 
linten zijn gevarieerd, de wijkjes bestaan uit 
het herhalen van hetzelfde woningtype in een 
repeterende opzet.
Het verschil tussen de geleidelijke 
ontwikkeling van de linten en de planmatige 
ontwikkeling van de wijkjes is daarmee goed 
zichtbaar. Het ‘verstopte’ karakter van de 
buurtjes, achter de linten, zorgt er wel voor 
dat Loenen als geheel nog een dorpse indruk 
maakt.

relatie met omliggend landschaprelatie met omliggend landschap

Eerbeekseweg
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Sportvoorzieningen: Bij het Lonapark ligt een 
voetbalaccommodatie van vier velden en een 
tennisaccommodatie. In de dorpskern van 
Loenen staat een gymnastieklokaal aan de 
Kempe.

Zilven heeft veel meer zijn verspreid 
bebouwde agrarische karakter weten te 
behouden en Veldhuizen is een zelfstandige 
enclave tussen het kanaal, de Hoofdweg 
en de grote industriële complexen van 
bedrijventerrein Kieveen.

2.2.2 Linten met een sterke eigen identiteit
In Loenen heeft elk lint een eigen karakter 
heeft. Die verschillen vertellen daarmee iets 
over de geleidelijke ontstaansgeschiedenis 
van het dorp. De Hoofdweg en de 
Eerbeekseweg zijn daarbij van oudsher de 
meest belangrijke wegen. Ze bevatten naast 
woningen ook andere functies. Het gevolg 
is dat deze twee wegen gevarieerd zijn qua 
beeld met een afwisselend kleine en grote 
gebouwen, oud en nieuw, sober en uitbundig. 
Door deze variatie, die van oudsher aanwezig 
is, kunnen de linten enorm veel verschillen in 
zich op nemen. 

Er zijn nog een aantal andere linten die van 
meer lokale betekenis zijn; de Horstweg, 
de Reuweg en ook de Hameinde zijn hier 
voorbeelden van. Ook deze linten hebben een 
verschillend karakter, soms met rij-woningen, 
meestal vrijstaande woningen. Kapvormen en 
kaprichtingen zijn afwisselend en daken zijn 
zowel in grijze pannen als ook rode pannen 
aanwezig. De Hameinde heeft nog een sterk 
agrarisch karakter.

Deze straten zijn kleinschaliger in hun 
opzet en kennen meer eenheid in hoogte 
en architectuur dan de Hoofdweg en 
Eerbeekseweg. 

2.2.3 Een dorp met vooral zachte 
dorpsranden
De relatie en samenhang tussen dorp en 
landschap is een essentieel aspect van het 
dorpse karakter en het kunnen herkennen 
van de ontstaansgeschiedenis van het dorp. 
In de randen van het dorp is deze relatie op 
veel plekken sterk ervaarbaar. De ligging van 
Loenen op de overgang van hoger gelegen 
akkerbouwcomplexen en lager gelegen 
weilanden is bepalend geweest voor subtiele 
maar beeldbepalende verschillen tussen de 
dorpsranden rondom.
De west- en zuidzijde van het dorp bestaan 
grotendeels uit zachte dorpsranden waarbij de 
woningen aan het lint met hun achterkanten 
grenzen aan de open enken. Hierdoor 
ontstaat van buiten het dorp gezien een 
gevarieerde en groene overgang en is de 
dorpsrand niet hard maar zacht. Toch zijn 
ook hierin verschillen te ontdekken. Aan 
de noordzijde  en oostzijde van het dorp is 
(voor een deel) een duidelijke doorlopende 
perceelsgrens zichtbaar. Aan de oostzijde 
wordt deze lijn nog eens gemarkeerd door 
de beek die er langs loopt. Met name aan de 
zuidzijde van het dorp verspringt de dorpsrand 
veel meer op kavelniveau. Door de insnijding 
met weitjes en het nog aanwezige agrarische 
gebruik is de verweving van de dorpsrand met 
het omliggende landschap hier het grootst.

Op twee plaatsen is sprake van voorkanten 
als dorpsrand; het noordelijk deel van de 

Voor en achterkanten naar omliggend landschap

Horstweg
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Horstweg en een deel van de Beekbergerweg. 
Aan de Horstweg liggen de voorkanten aan 
de weg, aan de andere zijde van de weg 
begint het landschap. De weg zelf is voorzien 
van fraaie, statige laanbeplanting. Deze rand 
oogt wat formeler dan wanneer achterkanten 
de grens vormen maar komt zeker niet hard 
over.
De rand langs de Beekbergerweg bestaat 
uit vrijstaande woningen in grote tuinen. 
Ondanks de hoeveelheid groen in de tuinen 
en de ruimte tussen de woningen maakt het 
kale beeld van de weg het totaalbeeld van de 
dorpsrand hier hard.

Bijzonder aan de ligging op de fl ank van de 
stuwwal is ook dat vanuit het omliggende 
hoger gelegen landschap goed zicht is op het 
‘daklandschap’ van van Loenen en Zilven. 
Ook in het dorp zijn de hoogteverschillen 
zichtbaar doordat er vanuit de linten vaak 
zicht is op de lager gelegen bebouwde wijkjes 
er tussen in.

2.2.4 Infrastructuur 
De Hoofdweg, de Eerbeekseweg en de 
Beekbergerweg zijn drukke verkeerswegen 
van regionale betekenis. De inrichting is 
afgestemd op de veilige afwikkeling van grote 
hoeveelheden verkeer. De uitstraling van die 
inrichting is weinig dorps door de scheiding 
van verschillende verkeersdeelnemers en 
de verschillende soorten verharding terwijl 
de bebouwing langs de wegen nog op veel 
punten dorps is.
De woonbuurten hebben meestal stadse 
profi elen met trottoirs, rijbanen en 
parkeerstroken. In enkele straten liggen ook 
grindbermen.

In het plangebied ligt een aantal onverharde 
wegen, die van oorsprong een agrarische 
functie hadden. Zij sluiten aan op het oude 
wegennet over de Veluwe en fungeren nu 
ook als ontsluiting van het buitengebied voor 
wandelaars en fi etsers. 
Deze en de verharde wegen die grenzen aan 
het buitengebied hebben een informeel profi el 
met grind- en grasbermen.

De spoorlijn Apeldoorn-Dieren grenst aan het 
MOB-complex en is inmiddels in gebruik als 
toeristische spoorlijn. Het bijbehorende station 
is verdwenen maar komt mogelijk terug bij 
herontwikkeling van het MOB-terrein.
Het Apeldoorns Kanaal is vooral van invloed 
geweest op de industriële ontwikkeling van 
Veldhuizen.

2.2.5 Beken en sprengen
In het dorp liggen een aantal sprengkoppen 
en beken die in oostelijke richting lopen. 
Doordat de beken / sprengkoppen vaak 
gekoppeld zijn aan open plekken in het dorp 
vormen ze onderdeel van de structuur, zij 
het bescheiden. In enkele gevallen is (een 
deel van) de spreng overkluisd en thans niet 
meer zichtbaar. Het is wenselijk deze weer 
bovengronds te brengen.

2.2.6 Spaarzaam maar beeldbepalend 
groen
Loenen heeft een groen karakter. Dat beeld 
wordt echter niet bepaald door groen dat in de 
straten staat maar veel meer door volwassen 
bomen, boscomplexen en houtwallen die op 
kavels, in tuinen, langs de beken en rond de 
sprengkoppen of in de dorpsranden staan. 
Er is feitelijk ook helemaal niet zoveel groen 

Eerbeekseweg drukke verkeersader

Reuweg met grindbermen

Molenbeek met stads profiel
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maar de beplanting die er is bepaalt wel voor 
een groot gebied het beeld. Veel van deze 
landschapselementen vertellen ook iets over 
de ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp. 
De lanen van landgoed Ter Horst bepalen 
de structuur en de sfeer rond de Horstweg. 
De beplantingen langs de sprengkoppen 
vormen grote groene elementen midden in 
de jaren vijftig wijkjes tussen de Horstweg 
en de Hoofdweg. Een bijzonderheid is het 
hertenweitje aan de Leeuwenbergweg.

2.3 Zilven

2.3.1 Ontstaansgeschiedenis
Zilven is net als Loenen ontstaan als 
agrarische nederzetting op de overgang 
van de hoger gelegen enkgronden en de 
lager gelegen heidegronden. De eerste 
boerderijen vormden kleine clusters langs 
de oude verbindingsweg van Eerbeek naar 
Beekbergen.
Het accent qua ontwikkeling heeft altijd 
sterker op Loenen dan op Zilven gelegen. 
Hierdoor is Loenen al in de negentiende eeuw 
uitgegroeid tot een dorp met bedrijvigheid en 
voorzieningen en is Zilven een agrarische 
nederzetting gebleven. In de loop der jaren 
zijn met name rondom de Eerbeekseweg 
burgerwoningen toegevoegd. Verschillende 
boerderijen zijn omgezet in burgerwoningen. 
De ontwikkeling van Zilven gaat ook nu nog 
heel geleidelijk waarbij in een langzaam 
tempo tot op de dag van vandaag, waar 
mogelijk, open kavels worden bebouwd. Het 
gevolg hiervan is dat Zilven in tegenstelling 
tot Loenen nog een echt woon’landschap’ is 
waarbij het landelijke karakter behouden is. 

2.3.2 Ruimtelijke bouwstenen
Een lappendeken van kavels en weitjes
Het gevolg van de geleidelijke 
ontwikkelingssnelheid van Zilven is dat het 
geheel het best te omschrijven is als een 
lappendeken van woonkavels en weitjes. Het 
meest zichtbaar is dit van bovenaf de enk 
waar je zicht hebt op het ‘daklandschap’ van 
Zilven. Wat hier opvalt zijn niet zozeer de 
daken maar vooral de groene boombeplanting 
ertussen.
Binnen die lappendeken zijn de 
oorspronkelijke boerderijkavels nog goed 
te herkennen omdat zij afwijken in hun 
opzet en omvang van de later toegevoegde 
‘burgerkavels’. De boerderijen en hun 
bijgebouwen zijn groter van omvang dan de 
later gebouwde burgerwoningen en ze staan 
vaak op beeldbepalende plekken zoals op 
kruisingen of wat hoger gelegen en verder 
van de weg af. De meeste boerderijen worden 
bewoond maar zijn niet actief agrarisch meer.
Het merendeel van de lappendeken 
bestaat uit ruime kavels met daarop relatief 
kleine woningen met vaak meerdere grote 
bijgebouwen. Het zijn vrijwel allemaal 
burgerwoningen. Dit komt vooral tot 
uitdrukking in de grote individualiteit van 
architectuur en het gebruik van hagen 
als middel om de kavels te omzomen 
en af te schermen van de omgeving. De 
meeste woningen staan in grote met hagen 
omzoomde tuinen. In die grote tuinen staan 
bijgebouwen meestal niet dicht tegen het huis 
aan zoals je in andere dorpen ziet maar wat 
verder weg aan de rand van de kavel. De lage 
dichtheid, het vele groen en de doorzichten 
naar het landschap bepalen daarmee het 
beeld.

Spreng langs weitje aan de Reuweg

Beeldbepalend groen aan de Kempe

Zilven is sterk verbonden met het landschap
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2.3.3 Een overgang van hoog en open naar 
laag en besloten
Het woonlandschap van Zilven strekt zich 
uit tussen de bovenrand van de Zilvensche 
enk (zuidzijde) en de lintbebouwing van de 
Eerbeekseweg (noordzijde). Hierbij is duidelijk 
beleefbaar dat er richting de Eerbeekseweg 
meer bebouwing aanwezig is en het beeld 
daardoor meer besloten is dan ‘hoger op’. 
Voor de beleving van deze overgang zijn de 
nog niet bebouwde kavels essentieel omdat 
je vaak via die weitjes ver naar buiten, naar 
het omliggende landschap, kunt kijken en 
dus ook kunt zien hoe het hoogteverschil is 
opgebouwd.

2.3.4 Veldwegen als ontsluitingslintjes
De woningen van Zilven zijn ontsloten 
via smalle veldwegen die of met de 
hoogteverschillen mee draaien of juist naar 
boven lopen. Hierdoor hebben alle wegen 
een gebogen verloop met typerende vork-
kruisingen die altijd leeg zijn van bebouwing. 
Lange rechte en brede stukken weg 
ontbreken vrijwel geheel wat bijdraagt aan het 
kleinschalige beeld dat Zilven typeert.
De breedte van de wegen is beperkt en 
afgestemd op het minimale gemotoriseerde 
verkeer dat van de wegen gebruikt maakt. 
De aanwezigheid van hagen langs de wegen 
vergroot het kleinschalige
beeld van de wegen nog verder.
De inrichting is ook uitermate landelijk. Er 
zijn nog een fors aantal onverharde wegen 
en de overige wegen bestaan uit simpele 
asfaltwegen zonder belijning en met smalle, 
ruig gemaaide grasbermen.

2.4 Veldhuizen

2.4.1 Ontstaansgeschiedenis
De naam Veldhuizen verwijst naar de 
landschappelijke ligging in het ‘veld’. Dit sloeg 
op de planmatige ontgonnen heidegronden 
ten zuiden van de grote uitloper van de 
Veluwe en ten noorden van het beekdal 
van de Loenensche beek. Oorspronkelijk 
stond dit gebied te boek als ’t nieuwe 
Veldhuizen en het gebied ten noordwesten 
van de Hoofdweg als ’t oude Veldhuizen. 
Veldhuizen is een relatief jong buurtschap dat 
pas in de tweede helft van de negentiende 
eeuw ontstond. Oorspronkelijk bestond het 
buurtschap uit een aantal kleine boerderijen 
aan de Voorsterweg die parallel aan de 
zuidelijk gelegen Loenensche beek liep. Met 
de aanleg van het Apeldoorns Kanaal werd 
een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd naar 
de noordelijker gelegen Loenensche brug. 
Hierdoor ontstond een driehoek tussen beide 
wegen en het Apeldoorns Kanaal.
De groei ontstond vooral door de omliggende 
papier en kartonindustrie en de bij de 
Klabanusbrug gelegen melkfabriek. Vanuit 
deze bedrijvigheid is het buurtschap steeds 
verder verdicht met kleine individuele woon en 
bedrijfskavels.
In de jaren 50 van vorige eeuw is het militaire 
mobilisatiecomplex aangelegd in een oksel 
van de Hoofdweg en de spoorlijn Apeldoorn-
Dieren.

2.4.2 Ruimtelijke bouwstenen
Veldhuizen bestaat uit drie wegen met 
lintbebouwing die samen een driehoek 
vormen. De manier van bebouwen en 
inrichting van de openbare ruimte is per weg 

agrarische oorsprong zeer herkenbaar

veldwegen

Bergakkerweg
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verschillend. Hierdoor zijn de verschillen in de 
ontstaansgeschiedenis van Veldhuizen nog 
afl eesbaar en is het beeld van het buurtschap 
gevarieerd.
Het oudste lint, de Voorsterweg, is ontstaan 
als onverhard veldpad aan de noordzijde 
van het beekdal van de Loenensche beek. 
Pas rond 1870 ontstonden hier de eerste 
boerderijen. Later is het lint steeds verder 
verdicht. Deels met grote bedrijfskavels en 
deels met grote woonkavels.
Het vele opgaande groen op de kavels en de 
ver terugliggende rooilijn zorgt ervoor dat op 
plekken helemaal geen woningen te zien zijn 
en het geheel een zeer landelijke uitstraling 
heeft.

De Hoofdweg vormde eind negentiende eeuw 
de nieuwe verbindingsweg tussen Loenen 
en Klarenbeek. Op het splitsingspunt van 
beide wegen is nog goed te zien dat de oude 
route ooit rechtdoor lag maar later is afgeleid 
richting de Loenensche brug. Deze weg heeft 
een veel strakkere opzet met aan één zijde 
lintbebouwing met een vaste rooilijn dicht 
op de weg. De hoge bomen, brede weg en 
kaarsrechte fi etspad bepalen hier het beeld 
en niet zozeer de individuele huisjes die er 
langs staan.
Tussen beide wegen is voor de Melkfabriek 
langs in de twintigste eeuw de Boterweg 
toegevoegd parallel aan de Kanaalweg. Langs 
dit lint is de meest recente lintbebouwing 
gerealiseerd met meerdere relatief kleine 
kavels met burgerwoningen en een grote 
variatie aan architectuur. Het beeld is hier 
strakker dan de Voorsterweg maar losser dan 
de bebouwing langs de Hoofdweg

De inrichting van de drie wegen sluit aan bij 
de verschillen in bebouwing en geschiedenis 
van de drie linten. De Voorsterweg kent 
de meest dorpse inrichting met losse 
gras- en grindbermen. De Hoofdweg is in 
zijn inrichting strak en helder opgezet. Het 
later toegevoegde lintje van de Boterweg 
is kleinschaliger van opzet met een rechte 
asfaltweg en smalle grasbermen die door de 
bewoners zelf gemaaid worden en daarmee 
een keurig, burgerbeeld opleveren.

De weg langs het kanaal, Kanaal Zuid, heeft 
een sterke cultuurhistorische verbinding met 
het kanaal. Ook de aan de weg gelegen 
bebouwing hangt daar mee samen. Het 
zijn kleine volumes die vroeger aan het 
kanaal gerelateerde functies hadden 
(zoals brugwachterswoning, …) Vanwege 
de cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden van het kanaal geldt voor de 
woningen een aangepaste inhoudsmaat, te 
weten maximaal 500 m³. De bebouwing blijft 
ondergeschikt aan de krachtige lijn van het 
kanaal met zijn monumentale laanbeplanting.

Boterweg

de oude melkfabriek, gezien vanaf de Boterweg

Hoofdweg
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Reuweg
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3. Handreikingen ruimtelijke 
kwaliteit 

3.1 Overkoepelende ambitie en 
handreikingen 
In de structuurvisie is de ambitie voor de 
toekomst van Loenen verwoord. Het behoud 
en het versterken van het ‘eigene’ van het 
dorp is daarbij leidend geweest voor de 
ruimtelijke en programmatische keuzes. In 
de structuurvisie is dit vastgelegd in een 
aantal uitgangspunten waarop nieuwe 
ontwikkelingen getoetst zullen worden:
- Loenen en Zilven zijn verschillende 
eenheden. Ruimtelijke ontwikkelingen mogen 
niet leiden tot een verder aan elkaar groeien. 
- Open ruimtes en doorzichten vanuit het dorp 
blijven behouden en de open enkgebieden 
worden niet bebouwd (op een enkel incident 
als gevolg van functieverandering na)
- Landschappelijke structuren zijn 
uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen.
- De groene uitstraling van het dorp moet 
behouden blijven en waar mogelijk versterkt.

In 2011 is voor het hele Apeldoornse 
buitengebied het ‘groot Apeldoorns 
kookboek voor het landschap’ gepubliceerd. 
Dit ‘groot kookboek’ heeft als doel om 
de landschappelijke kwaliteit van het 
buitengebied te verbeteren door het geven 
van handreikingen. Hierin spelen ook de 
dorpsranden en de transformaties van 
agrarische erven in het buitengebied een rol. 
In lijn met het ‘groot kookboek’ is in 2011 het 
‘klein kookboek’ voor de Apeldoornse dorpen 
opgesteld. In dit kleine kookboek wordt 
vanuit de dorpse identiteit en de verschillen 

tussen de dorpen onderling handreikingen 
gegeven voor de manier hoe bij uitbreidingen 
van dorpen zo gebouwd kan worden dat 
de eigenheid van elk dorp versterkt wordt. 
Naast de CHA en de structuurvisie vormen de 
beide kookboeken daarmee het inhoudelijke 
vertrekpunt voor de handreikingen en 
welstandskaders die in dit BKP zijn 
gebundeld.
Vanuit al deze documenten zijn de volgende 
overkoepelende doelstellingen te formuleren 
die op Loenen, Zilven en Veldhuizen van 
toepassing zijn: 
- Behoud en versterk de eigenheid van zowel 
Loenen, Zilven als Veldhuizen.
- Behoud de open ruimte tussen Loenen en 
de bosrand rondom het dorp.
- Houd de verschillende ontwikkelingsstadia 
die bepalend zijn geweest voor de 
geschiedenis van Loenen, Zilven en 
Veldhuizen leesbaar en voelbaar.
- Behoud de ruimtelijke samenhang in die 
gebieden en structuren die een ruimtelijke 
eenheid vormen. 
- Versterk de ‘algemene’ dorpse karakteristiek 
voor die delen van Loenen die sterk historisch 
bepaald zijn (linten, dorpskern en randen). 

De handreiking ruimtelijke kwaliteit in dit 
hoofdstuk gaat op al deze vier aspecten in. 

Open weitjes open houden

Zilven; agrarische uitstraling 

Loenen; “stadse” woonbuurten
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3.2. Handreiking beheersgebieden Loenen

3.2.1. Gebiedsindeling
In de Cultuurhistorische Analyse (CHA) 
wordt het ruimtelijk beeld van Loenen 
uiteengerafeld en verklaard vanuit de 
verschillende ontwikkelingsstadia die het dorp 
heeft gekend. Op basis van die analyse kan 
het bestaande dorp worden opgedeeld in een 
aantal gebieden. Sommige van die gebieden 
kennen een hoge mate van eenduidigheid 
en zijn ruimtelijk gezien een afspiegeling van 
één van de ontwikkelingstadia van het dorp 
(b.v. de planmatige uitbreidingen). Andere 
ontlenen hun huidige karakteristiek juist 
aan verschillende ontwikkelingsperiodes en 
kennen dan ook een veel grotere differentiatie 
als gevolg van die verschillende stadia (oude 
linten en dorpsranden). 

In deze paragraaf worden deze gebieden 
na elkaar beschreven. Waar nodig voor 
de helderheid wordt kort ingegaan op de 
achtergronden van het ontstaan. Voor een 
volledig overzicht wordt echter verwezen naar 
de CHA. 

3.2.2. Dorps”kern”

Betekenis en opgave
Loenen kent geen duidelijke kern. De 
meeste winkels zijn geconcentreerd aan de 
Eerbeekseweg, andere voorzieningen liggen 
verspreid over het dorp. 

De structuurvisie geeft aan dat bij de 
Kempe en het dorpshuis de Brink een 
“dorpshartzone” gepland is. Het is niet zo 
dat verwacht wordt dat hier de winkels naar 
toe zullen trekken. Deze zone zal meer een 
openbare ontmoetingsruimte worden waarin 
bijvoorbeeld de muziektent uit het Lonapark 
een plaats kan krijgen.

De opgave voor de beeldkwaliteit richt zich 
op een aantal aspecten. Het versterken 
van de algemene ruimtelijke kwaliteit van 
zowel individuele panden als de openbare 
ruimte heeft daarbij prioriteit. Hierbij dient 
een balans te worden gevonden tussen het 
streven naar eenheid van het totaalbeeld 
en de individuele expressie van de 
verschillende panden waar het straatbeeld 
uit is opgebouwd. Tot slot vormt de openbare 
ruimte vanuit beeldkwaliteit een aparte 
opgave waarbij gezocht moet worden naar 
een betere inpassing van het verkeerskundige 
programma in het karakter van het dorp. 

Ambitie en eindbeeld 
Omdat in Loenen niet echt sprake is van 
een dorpskern wordt hier uitgegaan van 
de plekken in het dorp waar zich winkels 
en andere voorzieningen bevinden. Deze 
plekken zijn belangrijk voor de leefbaarheid 
van Loenen. De kwaliteit van bebouwing 

Hoofdweg nabij de Kempe rond 1960

Pastorie aan de Beekbergerqweg rond 1930

Molenbeek
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en de inrichting van de openbare ruimte 
weerspiegelt dit. Nog aanwezige historische 
aanleidingen zijn beter herkenbaar gemaakt 
en waar mogelijk het groene karakter 
versterkt. De verschillende plekken hebben 
een ‘ontspannen’ karakter waarin niet het 
verkeer maar de kwaliteit van gebouwen, 
groen en openbare ruimte het beeld bepaalt. 

De dorpshartzone is nu nog niet als zodanig 
herkenbaar. Op de kop van de Kempe staat, 
aan de hoofdweg, nog een woning. Deze 
zal op termijn gesloopt worden waarna de 
dorpshartzone ontwikkeld kan worden.

Handreikingen
Stedenbouw en architectuur:
- Versterk het individuele karakter van 
de verschillende panden waardoor de 
gelaagdheid qua ontwikkelingsperiode en de 
variatie in bebouwingsstijlen beter zichtbaar 
wordt. 
- Voeg waar mogelijk bomen toe in voor-, 
zij- en achtertuinen waardoor het groene 
dorpsbeeld versterkt wordt.
- Herstel originele karakteristieken vooral bij 
die beeldbepalende panden die kenmerkend 
zijn voor (één of meerdere) ontwikkelingstadia 
van het dorp. 
- Behoud de leefbaarheid van de 
beeldbepalende panden.

Openbare ruimte:
- Verminder de dominantie van het verkeer 
en ‘standaard’ verkeerskundige oplossingen 
op het ruimtelijk beeld door noodzakelijke 
verkeerskundige elementen beter te 
integreren in een ruimtelijk totaalplan voor de 

openbare ruimte.
- Vergroot de kwaliteit van de openbare 
ruimte door te kiezen voor materialen die 
afwijken van de ‘standaard’ die ook in de 
planmatige wijken worden toegepast. Die 
materialen sluiten wel aan bij het dorpse 
karakter. Bijvoorbeeld; verhardingen worden 
eerder uitgevoerd in klinkers dan in grote 
natuurstenen platen. 
- Behoud en herstel waar mogelijk de 
grindbermen.
- Herstel het groene karakter door waar 
mogelijk bomen in het straatbeeld toe te 
voegen.

Verdichting aan de Horstweg; toch dorps

Beeldbepalend groen; vooral in tuinen

Herstel grindbermen aan de Horstweg Open weitjes en andere groene ruimten
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3.2.3. Oude linten 

Betekenis en opgave
De oorsprong van Loenen ligt in de 
oude linten langs de Eerbeekseweg, 
de Beekbergerweg en de Hoofdweg. 
De bebouwing langs de linten kent een 
afwisseling van oude gebouwen (soms met 
een duidelijke agrarische oorsprong) en 
nieuwere toevoegingen. Ook de grootte en de 
aard van de bebouwing varieert. De meeste 
bebouwing bestaat uit woningen maar er zijn 
ook grotere en kleinere bedrijfsvestigingen. 
De Eerbeekseweg, Beekbergerweg en 
Hoofdweg zijn regionale ontsluitingswegen en 
vormen de hoofdstructuur van het dorp. Het 
beeld van de wegen wordt gedomineerd door 
het verkeerskundige programma. 
Daarnaast zijn er nog een aantal andere 
linten die van meer lokale betekenis zijn; de 
Horstweg, de Reuweg en ook de Hameinde 
zijn hier voorbeelden van. Deze linten hebben 
een verschillend karakter maar hier wordt het 
beeld voornamelijk bepaald door woningen 
met groene tuinen. Ook hier is de openbare 
ruimte vooral een functioneel ingerichte 
verkeersruimte. 

Ambitie beeldkwaliteit
Op termijn neemt de verkeerskundige 
betekenis van de hoofdwegen af. Dan 
ontstaat ruimte om de inrichting van de 
weg meer te laten aansluiten bij de dorpse 
karakteristiek. 
De lintbebouwing die zich op de weg 
oriënteert is gevarieerd van karakter. De 
bebouwing weerspiegelt verschillende 
ontwikkelingsstadia van het dorp.
Dat geldt ook voor de oude linten die niet tot 

de hoofdstructuur behoren.

Handreikingen 
- Behoudt waar mogelijk het zicht op het 
omliggende landschap.
- Bebouw niet alle onbebouwde kavels. Deze 
kavels dragen sterk bij aan het landelijke 
karakter van het dorp.
- Zorg dat woningen op grote kavels met 
voldoende groen staan zodat het geheel 
zich op een natuurlijke manier voegt in het 
omliggende landschap.
- Behoud de losse inrichting en afbakening 
van de openbare ruimte door erfgrenzen licht 
te laten verspringen of ze geknikt vorm te 
geven.
- Behoud de gras- en grindbermen en zet 
deze waar mogelijk door in aansluitende 
delen. 

Zicht op het landschap

Licht verspringende erfgrenzen

Herstelde grindberm Eerbeekseweg rond 1960
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3.2.4. Planmatige uitbreidingen 

Betekenis en opgave
De planmatige uitbreidingen binnen Loenen 
liggen wat verscholen tussen oudere linten. 
Na de tweede wereldoorlog heeft in elke 
periode een stukje planmatige uitbreiding 
plaatsgevonden. De heersende principes 
behorend bij elke periode zijn in elk deel goed 
afl eesbaar. De uitbreidingen vormen een 
belangrijk onderdeel van de eigen identiteit 
van Loenen. De uitbreidingen in Loenen 
hangen eerder samen met de industriële 
ontwikkeling van Loenen dan met het 
planmatige idee de dorpen te transformeren 
van een agrarisch kerkdorp tot een 
‘burgerdorp’ 

De planmatige uitbreidingen uit verschillende 
perioden sluiten soms direct op elkaar aan. 
Hoewel verschillen wel zichtbaar zijn is toch 
sprake van samenhang en dat maakt het 
gebied tot een kwaliteitsvol en herkenbaar 
geheel. De opgave ligt dan ook vooral in het 
behoud van die zorgvuldige samenhang.
In andere delen van Loenen is die samenhang 
tussen de planmatige uitbreidingen minder 
sterk. Hier ligt de opgave meer in het 
versterken van de interne samenhang 
binnen de buurten en tussen de buurten en 
omliggende dorpstructuren.

Door de verdichting, de groei en het 
planmatige karakter van de uitbreidingen 
is de relatie met het omliggende landschap 
middenin Loenen zelf nog beperkt voelbaar. 
Voor het beleefbaar houden van de relatie 
tussen dorp en landschap is het van belang 
bestaande groene ruimten te behouden. 

(speelweide bij de openbare basisschool 
de Tweede Stee en het hertenweitje aan de 
Leeuwenbergweg.)

Ambitie beeldkwaliteit
De verschillende uitbreidingswijken zijn 
herkenbaar als gebieden met een eigen 
identiteit ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van de historische linten. Binnen 
de gebieden is een hoge mate van 
stedenbouwkundige samenhang zichtbaar die 
bepaald wordt door een ontworpen repetitie 
van verkaveling, typologie, architectuur 
en inrichting van de openbare ruimte. 
Aanpassingen of nieuwe elementen voegen 
zich daarbij naar de karakteristieken van het 
gebied. 

Handreikingen 
Stedenbouw en architectuur:
- Behoud en versterk de ruimtelijke 
samenhang en het planmatige karakter van 
de verschillende uitbreidingen.
- Zorg ervoor dat aanpassingen of 
toevoegingen zich ondergeschikt houden aan 
de stedenbouwkundige hoofdstructuur. Niet 
het individuele gebouw maar de betekenis 
ervan voor de grotere structuur is leidend voor 
de verschijningsvorm.
- Sluit aan op de specifi eke eigenschappen 
van elk onderdeel van de wijk door elementen 
uit de bestaande opzet over te nemen bij 
vernieuwingen zoals verkavelingstype, 
rooilijnen, volumewerking of architectonische 
elementen. 
- Versterk de interne samenhang binnen de 
bestaande buurten en tussen de buurten en 
omliggende dorpstructuren.

Behoudt de planmatige opzet

Structuur versus individueel gebouw

Hackfortweg 
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Openbare ruimte:
- Behoud de eenvoudige en traditionele 
profi elindeling en materiaalkeuzes van de 
straten. Eenvoudige maar heldere profi elen 
van stoep, straat, stoep eventueel aangevuld 
met een groenstrook vormen hierbij het 
referentiebeeld. 
- Pas materialen in de openbare ruimte 
toe die passen bij het tijdsbeeld waarin de 
wijk is gerealiseerd. Asfalt, betonbanden, 
30x30 tegels eventueel aangevuld met 
betonstraatstenen in een grijs/zwart palet. 
- Behoud de nu aanwezige groene ruimtes 
zoals de speelweide bij de Tweede Stee en 
het hertenweitje
- Gebruik de groenstructuur ook om de 
ruimtelijke opbouw van de buurten te 
accentueren door boomvorm, stam/bladkleur 
te laten contrasteren met de bebouwing. 

3.2.5. Dorpsranden

Betekenis en opgave
De relatie en samenhang tussen dorp en 
landschap is een essentieel aspect van het 
dorpse karakter en het kunnen herkennen 
van de ontstaansgeschiedenis van het dorp. 
In de randen van het dorp is deze relatie op 
veel plekken sterk ervaarbaar. Daarnaast zijn 
ook juist langs de randen de landschappelijke 
verschillen die mede de dorpsontwikkeling 
hebben bepaald goed voelbaar. 

Loenen heeft over het algemeen vrij 
zachte dorpsranden doordat bijna overal 
achterkanten van woningen naar het 
landschap zijn gericht. Op twee plaatsen is 
sprake van voorkanten als dorpsrand. Dat 
geldt voor een deel van de Horstweg en voor 
een deel van de Beekbergerweg. Aan de 
Horstweg liggen de voorkanten aan de weg, 
aan de andere zijde van de weg begint het 
landschap. De weg zelf is voorzien van fraaie, 
statige laanbeplanting. Deze rand oogt wat 
formeler dan wanneer achterkanten de grens 
vormen maar komt zeker niet hard over.
De rand langs de Beekbergerweg bestaat 
uit vrijstaande woningen in grote tuinen. 
Ondanks de hoeveelheid groen in de tuinen 
en de ruimte tussen de woningen maakt het 
kale beeld van de weg het totaalbeeld van de 
dorpsrand hier hard.

De andere randen van het dorp worden zoals 
gezegd gedomineerd door achterkanten 
van woningen en tuinen. Toch zijn ook hierin 
verschillen te ontdekken. Aan de noordzijde 
en oostzijde van het dorp is (voor een deel) 
een duidelijke doorlopende perceelsgrens 

Eenvoudige materialen in de openbare ruimte

Herteweitje aan de Leeuwenbergweg

De groenstructuur versterkt de orientatie planmatige uitbreiding van Loenen
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zichtbaar. Aan de oostzijde wordt deze lijn 
nog eens gemarkeerd door de beek die er 
langs loopt. Met name aan de zuidzijde van 
het dorp verspringt de dorpsrand veel meer 
op kavelniveau. Door de insnijding met weitjes 
en het nog aanwezige agrarische gebruik 
is de verweving van de dorpsrand met het 
omliggende landschap hier het grootst.

De opgave is hier om het zicht op het 
landschap vrij te houden, de open ruimtes 
tussen dorp en bosrand open te houden en 
de verschillende karakters van de randen te 
behouden en te vergroten. 

Het ruimtelijk beeld van het dorp wordt mede 
bepaald door de kwaliteit van z’n begrenzing, 
de randen aan de horizon. De mooiste 
voorbeelden zijn die waar de bebouwing 
opgenomen is in het groen van de opgaande 
erfbeplanting. Met het kleiner worden van de 
kavels verdwijnt echter de hoge erfbeplanting. 
Het is wenselijk juist in de dorpsranden ruimte 
te creëren voor de aanplant van opgaande 
erfbeplantingen

Ambitie voor de beeldkwaliteit
Vanaf de Beekbergerweg is er zicht op het 
omliggende landschap. 
De karakteristieken van het omliggende 
landschap zijn daarbij herkenbaar in de 
manier waarop bebouwing is ingepast en de 
openbare ruimte is vormgegeven in de randen 
van het dorp. 
Hierdoor is de noordrand van Loenen 
anders dan de zuidrand en de westrand 
afwijkend van de oostrand. Overal geldt dat 
de dorpsranden een dorps (en dus geen 
stedelijk) karakter hebben: het gaat in principe 

om vrijstaande bebouwing van één bouwlaag 
met een kap in ruime, groene tuinen, met 
bomen in tuinen en/of wegbermen. 

Handreikingen:
- Laat achterkanten het beeld van de 
dorpsranden domineren.
- Behoud zo veel mogelijk het zicht op het 
omliggende landschap.
- Houd het landschap tussen het dorp en de 
bosrand zo veel mogelijk open.
- Zorg dat bebouwde en onbebouwde kavels 
zich blijven afwisselen.
- Zorg dat woningen op grote kavels met 
voldoende groen staan zodat het geheel 
zich op een natuurlijke manier voegt in het 
omliggende landschap.
- Behoud de losse inrichting en afbakening 
van de openbare ruimte door erfgrenzen licht 
te laten verspringen of ze geknikt vorm te 
geven.
- Behoud de gras- en grindbermen en zet 
deze waar mogelijk door in aansluitende 
linten. 
- Verbeter de landschappelijke inpassing van 
de provinciale wegen waarbij het wegbeeld 
en de toegepaste materialen meer aansluiting 
zoeken op de bebouwde en onbebouwde 
omgeving. 
- Versterk de groenstructuur langs het 
bebouwde deel van de provinciale wegen 
waardoor de grote maat en schaal van de 
weg zich beter voegt naar de kleinschalige 
bebouwing eromheen. 
- Behoud het landelijke profi el van de wegen.
- Laat onverharde wegen onverhard.
- Voeg boomcoulissen en boomgroepen toe 
om het beeld van de rand te verzachten.

Achterkanten zorgen voor een zachte dorpsrand

Landelijk wegprofiel met grindbermen

Laat onverharde wegen onverhard
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- Ontsluit de beken en sprengen voor 
recreatie door de aanleg van bijvoorbeeld 
een eenvoudig wandelpad en zorg voor 
continuïteit door aansluitingen mogelijk te 
maken. 

3.3 Handreiking beheersgebieden Zilven

Betekenis en opgave
In tegenstelling tot Loenen, is Zilven nog in 
hoge mate een ruimtelijke eenheid met een 
eenduidige structuur en verschijningsvorm. 
De reden hiervoor ligt in de beperkte 
(planmatige) groei die Zilven heeft gehad 
waardoor vanuit de oorspronkelijke agrarische 
korrel in het dorp wel is verdicht en uitgebreid 
maar waarbij wel steeds is voortgebouwd op 
die agrarische oorsprong. 

De structuuropbouw in Zilven hangt aan 
de Eerbeekseweg. Daar ligt de hoogste 
bebouwingsconcentratie. Meer naar het 
zuiden toe wordt de dichtheid steeds lager 
en de relatie met het omliggende landschap 
groter. De zuidrand is zeer fragmentarisch 
waarmee het landschap ver tussen de 
bebouwing doordringt.

De woningen van Zilven zijn ontsloten 
via smalle veldwegen met typerende 
vorkkruisingen. De aanwezigheid van hagen 
langs de wegen vergroot het kleinschalige 
beeld van de wegen. Er zijn nog een fors 
aantal onverharde wegen en de overige 
wegen bestaan uit simpele asfaltwegen 
zonder belijning en met smalle, ruig gemaaide 
grasbermen.

Ambitie beeldkwaliteit
Het ontspannen karakter van Zilven blijft 
gehandhaafd. De relatie met het landschap 
blijft sterk. Enige verdichting kan plaats 
vinden maar wel in de Zilvense verhoudingen; 
bescheiden woningen op grote kavels.
Voor de beleving van de landschappelijke 

Eerbeekseweg

Reuweg

Ruimte voor openbaar toegankelijke spreng
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kwaliteit van Zilven en het zicht op 
waardevolle (agrarische) bebouwing zijn de 
nog niet bebouwde kavels essentieel omdat 
je vaak via die weitjes ver naar buiten kunt 
kijken. Ook de eenvoudige inrichting van de 
ontsluitingswegen draagt hieraan bij.

Handreikingen 
- Houd het landschap tussen het dorp en de 
bosrand zo veel mogelijk open.
- Behoud zo veel mogelijk het zicht op het 
omliggende landschap.
- Verdicht niet rondom kruisingen zodat 
gelijkmatige bebouwingsdichtheid in stand 
blijft
- Maak grote kavels in aansluiting op de 
kavelmaten die al aanwezig zijn
- Wees zuinig op het opgaande groen dat 
aanwezig is omdat het de groene aankleding 
van het totaal bepaalt en niet alleen van 1 
kavel.
- Omzoom de kavel met hagen maar zorg 
ervoor dat het huis niet verstopt wordt.
- Oriënteer het huis op de weg maar zorg dat 
het op voldoende afstand van de weg staat te 
midden van een tuin
- Sluit qua architectuur aan op de twee types 
die voorkomen: boerderij of huis met zadel of 
mansarde kap.
- Bouw eerder ‘breed’ in plaats van ‘hoog’ 
- Plaats bijgebouwen los van het 
woongebouw. 
- Bijgebouwen kunnen groot zijn als de kavel 
dat ook is
- Onderzoek altijd wat het effect van 
verdichting is op het beeld van ‘bovenaf’ de 
enk (het daklandschap)
- Zorg ervoor dat de overgang tussen dichter 
bebouwd (‘onderaan’) en dunner bebouwd 

gebied (‘bovenaan’) blijft bestaan
- Positioneer het huis zorgvuldig waarbij open 
zichten op het hoger gelegen landschap open 
blijven.
- Behoud de vorkvormige kruisingen met 
inbegrip van de driehoekige groene eilandjes 
in de wegen.
- Behoud de gras- en grindbermen en zet 
deze waar mogelijk door in aansluitende 
linten.
- Laat onverharde wegen onverhard.

Bergakkerweg; eenvoudig profiel met grindberm

Groen beeld door opgaand groen in tuinen

Onverharde weg bevestigd het landelijke beeld
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3.4 Handreiking beheersgebieden 
Veldhuizen

Betekenis en opgave
Veldhuizen is een enclave die gekenmerkt 
wordt door landelijk wonen langs een drietal 
wegen. De oostzijde van het gebied wordt 
begrensd door het Apeldoorns Kanaal. Aan 
deze zijde staan een paar gebouwen die 
samenhangen met de cultuurhistorische 
context van het kanaal.
De andere 3 wegen, Hoofdweg, Voorsterweg 
en Boterweg hebben alle drie lintbebouwing 
maar het beeld daarvan verschilt per weg.
De opgave is hier de verschillen tussen 
de wegen voelbaar te houden en het 
ontspannen, landelijke karakter te versterken.

Ambitie beeldkwaliteit
Het gevarieerde beeld in Veldhuizen wordt 
versterkt, de geschiedenis van deze buurt is 
afl eesbaar in de bebouwing. Het ontspannen, 
landelijke karakter wordt gehandhaafd. Waar 
mogelijk wordt de groene uitstraling versterkt.

Handreikingen 
- Respecteer de verschillen tussen de drie 
linten.
- Varieer langs de Voorsterweg sterk met 
rooilijnen maar plaats nieuwbouw niet te dicht 
op de weg.
- Verdicht het lint van de Hoofdweg alleen 
aan de oostkant van de weg en respecteer de 
strakke rooilijn.
- Versterk de laanstructuur langs de 
Hoofdweg.
- Sluit langs de Hoofdweg aan bij het 
repeterende karakter van de kleine, smalle 
huisjes van 1 laag met kap.

- Behoud de kleinschalige opzet van 
burgerkavels langs de Boterweg. Vooral de 
smalle opzet van de woningen is van belang.
- Versterk de individualiteit van elke kavel 
langs de Boterweg door te variëren in rooilijn, 
type, oriëntatie en bouwstijl. 
- Behoud de gras- en grindbermen en zet 
deze waar mogelijk door in aansluitende 
linten.

3.5 Handreiking beheersgebieden MOB-
complex

Betekenis en opgave
Binnen de begrenzing van het 
bestemmingsplan is ook het voormalige 
militaire mobilisatiecomplex Veldhuizen 
(MOB-complex) opgenomen. De 
structuurvisie geeft aan dat dit complex op 
termijn getransformeerd kan worden naar 
een woonfunctie. Ook is er een reservering 
voor een museumfunctie in relatie tot de 
spoorbaan van de VSM. De ontwikkeling 
van het terrein is nu nog niet concreet. 
Daarom wordt hier niet diep ingegaan op de 
beeldkwaliteitsaspecten van dit complex. 

Ambitie beeldkwaliteit
Voor de transformatie van het terrein is 
een nota van randvoorwaarden opgesteld 
waarin ook ingegaan wordt op de gewenste 
beeldkwaliteit. Zolang de ontwikkeling niet 
opgepakt wordt, blijft het huidige complex 
gehandhaafd. Het is niet nodig daartoe 
handreikingen aan te reiken.

Gelijkvormige woningen aan de Hoofdweg

kleinschalige opzet langs Boterweg, met grasberm

Landelijk karakter tussen Hoofdweg en Boterwweg
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VSM spoorlijn langs MOB-complex
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Loenen, gezien vanaf de Droefakkers
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4. Welstandskader

4.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 is door middel van een 
handreiking de ambitie voor de ruimtelijke 
kwaliteit voor Loenen, Zilven en Veldhuizen 
beschreven. In dit hoofdstuk staat het 
Gebiedsgericht Welstandskader voor 
het bestemmingsplangebied Loenen en 
Veldhuizen. Dit welstandsbeleid is opgesteld 
in het kader van de actualisering van het 
bestemmingsplan Loenen en Veldhuizen 
en vormt het formele welstandskader voor 
bouwplannen. 

In het welstandskader worden concrete en 
duidelijk omschreven criteria vastgelegd 
waaraan bouwplannen worden getoetst. 
Het welstandskader is een soort 
“kwaliteitsgarantie” dat minimaal vereist is 
om het specifi eke eigen dorpskarakter van 
het dorp te behouden en daar waar nodig 
te versterken. De in het vorige hoofdstuk 
beschreven Handreiking daagt echter uit om 
nog een paar stappen verder te gaan.

Opzet
Het welstandskader bestaat uit een 
gebiedsgericht beheerkader met 
welstandscriteria voor de bestaande 
bebouwing binnen het dorp. Zodra nieuwe 
ontwikkelingen gerealiseerd zijn, vallen ze 
binnen het gebiedsgerichte beheerkader. 
De dorpsvisie geeft uitbreidingsruimte 
in het gebied aan. Op dit moment zijn 
die ontwikkelingen nog onvoldoende 
helder waardoor ze niet in het nieuwe 
bestemmingsplan zijn opgenomen. 
Voor de uitbreidingslokaties wordt een 

ontwikkelingsgericht welstandskader met 
beeldkwaliteitcriteria ten aanzien van de 
nieuwe ontwikkelingen opgesteld wanneer de 
ontwikkeling van die lokaties aan bod komt.

Doel, functie en status
De gewijzigde woningwet van 1 januari 
2003 schrijft voor dat gemeenten een 
welstandsnota voor hun grondgebied moeten 
opstellen, waarin criteria zijn opgenomen 
waaraan bouwplannen kunnen worden 
getoetst. Die criteria worden verdeeld in 
algemene criteria en criteria die specifi ek 
gelden voor een bepaald gebied, de 
gebiedscriteria. De algemene criteria zijn 
opgenomen in de Kadernota “Over Welstand 
Geschreven”(Gemeente Apeldoorn, mei 
2004). Deze nota geeft naast de algemene 
criteria een overzicht van het vastgestelde 
welstandsbeleid van de gemeente Apeldoorn. 
Deze Kadernota is conform de notitie “Minder 
Strikte Welstand” gewijzigd.

De criteria die specifi ek voor bepaalde 
gebieden gelden, zijn opgenomen in aparte 
gebiedsnota’s, als deeluitwerking van de 
Kadernota “Over Welstand Geschreven”. De 
grens van het gebied van die gebiedsgerichte 
welstandsnota’s valt samen met de grens van 
het bestemmingsplan dat voor dat gebied 
ontwikkeld wordt.

4.2   Beoordelingskaders bouwplannen

Werkwijze
De beoordelingskaders zijn per 
welstandsthema uitgewerkt en hebben 
betrekking op de welstandsbeoordeling 
van vergunningsplichtige bouwplannen. 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(CRK) beoordeelt ingekomen plannen en 
adviseert het gemeentebestuur op grond 
van de beoordelingskaders zoals die in 
deze uitwerking zijn vastgelegd. Deze 
gebiedsgerichte criteria geven richting aan 
de zorg en aandacht voor de vormgeving 
van een gebouw, voor zowel initiatiefnemers 
van een bouwplan, als voor de gemeente 
en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
De gebiedscriteria zijn gekoppeld aan de 
gebiedskenmerken. Met deze kenmerken 
wordt aangegeven welke elementen voor 
de kwaliteit en beleving van de bebouwde 
omgeving belangrijk zijn. Naast een 
toetsende functie geven de criteria ook aan 
alle belanghebbenden de rechtzekerheid en 
duidelijkheid waar plannen ten minste aan 
moeten voldoen. 

Wanneer een bouwaanvraag niet aan één 
of meer welstandscriteria voldoet, zal een 
negatief welstandsoordeel worden gegeven 
op basis van argumentatie die voortvloeit 
uit het beoordelingskader. Uitzondering 
hierop is een bouwplan dat afwijkt van de 
geformuleerde gebiedsgerichte criteria maar 
door bijzondere schoonheid wél aan redelijke 
eisen van welstand voldoet. In dat geval 
mag de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
teruggrijpen op de algemene welstandscriteria 
uit de kadernota. De CRK motiveert in zo’n 

Welstandsniveau Voor de achtergevel Achter de achtergevel
Zwaar In relatie tot de omgeving 

en op zichzelf staand 
In relatie tot de omgeving 
en op zichzelf staand

Normaal In relatie tot de omgeving 
en op zichzelf staand 

In relatie tot de omgeving 

Soepel In relatie tot de omgeving Geen toetsing
Geen toetsing Geen toetsing
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geval de afwijking van de gebiedsgerichte 
criteria en adviseert burgemeester en 
wethouders hierover (gemotiveerd afwijken).

Bij bouwplannen die de bestaande structuur 
van de buurt of wijk vervangen of doorbreken 
is er sprake van een grote (her)ontwikkeling 
en derhalve een aparte procedure voor 
welstandsbeoordeling. Voor de kleine 
bouwwerken, zoals dakkapellen, schuren, 
carports, erfafscheidingen e.d. heeft de 
gemeente sneltoetscriteria vastgesteld.

Monumenten worden getoetst 
aan de Monumentenwet en de 
Monumentenverordening. De 
welstandskaders, inclusief de sneltoetscriteria, 
zijn dan ook niet op monumenten van 
toepassing.

Welstandsthema’s 
Thema’s zijn gebieden met bepaalde 
kenmerken die aanleiding geven voor 
specifi eke bij dat gebied behorende 
welstandscriteria, bijvoorbeeld het thema 
Lintbebouwing of het thema Dorpsbebouwing. 
In de kadernota ‘over welstand geschreven’ is 
voor het totale grondgebied van de gemeente 
Apeldoorn een verdeling van deze thema’s 
gemaakt. Deze indeling vormt het vertrekpunt 
voor het gebiedsspecifi ek welstandsbeleid 
zoals dat in voorliggend welstandskader is 
geformuleerd. Elk welstandsthema heeft een 
aantal kenmerken die leidend zijn voor de 
beoordeling van bouwplannen. Het gaat hierbij 
om een viertal kenmerken: 

situering
Hier komt de situering van een gebouw aan 

de orde, d.w.z. de positie van het gebouw/
bouwwerk in relatie tot de belendingen en de 
publieke ruimte. Onderdelen: verkavelingtype, 
positie onderling, afstand onderling, plaatsing 
op kavel, bouwrichting, herhaling/ritmiek.

massa en vorm
Het gaat hier om de hoofdvorm en -massa 
van een gebouw in relatie tot of met de 
omgeving. In de ruimtelijke verschijningsvorm 
zijn de massa en de vorm van het gebouw 
de intermediair tussen stedenbouwkundige 
en architectonische kenmerken. Onderdelen: 
opbouw hoofdmassa, profi el ruimte, 
samenstelling massa, kapvorm en -richting, 
relatieve omvang, vormbehandeling.

gevelkarakteristiek
Het gaat hier om de verschijningsvorm en/
of aanzichten van een gebouw. Naast de 
relatie met de omgeving wordt hier met name 
de karakteristiek van het gebouw als object 
beschreven en gewaardeerd. Onderdelen: 
gerichtheid en oriëntatie, bouwstijl, geleding, 
indeling, geveltypering en plasticiteit.

detaillering, kleur en materiaal
Het gaat hier om de verschijningsvorm 
van een gebouw. Kleur, detaillering en 
materiaal zijn zeer beeldbepalend voor 
de verschijningsvorm van een gebouw, 
straat en/of gebied. Onderdelen: gaafheid/
oorspronkelijkheid, materiaalgebruik, 
kleurtoon en toepassing, decoraties en 
ornamenten.

Welstandsniveaus
In het gebiedsgericht welstandskader wordt 
aangegeven in welke gebieden de gemeente 

meer regulering wenst en in welke gebieden 
minder. Dit gebeurt door het vastleggen van 
welstandsniveaus, die het ambitieniveau 
vormen ten aanzien van de ruimtelijke 
kwaliteit. Apeldoorn kent vier niveaus: zwaar, 
normaal, soepel en vrij.

Binnen dezelfde welstandsniveaus kan 
de wijze van welstandstoetsing per thema 
verschillen zodat er met de eigenheid van 
het gebied rekening kan worden gehouden. 
Ook zal de welstandstoetsing voor nieuw te 
ontwikkelen gebieden/locaties verschillen 
van de beheergebieden. Bovendien kan 
tussen twee gebieden met eenzelfde 
gebiedsthema verschil zijn in de zwaarte 
van het welstandstoezicht. Deze nuancering 
en specifi catie van de verschillende 
welstandsniveaus komen tot uiting in dit 
hoofdstuk.

Het welstandsniveau wordt bepaald door de 
waarde van de hoofdopzet, de ontsluitingen, 
de openbare ruimte en/of de bebouwing. 
Om die waarde vast te stellen is gekeken 
naar het bestaande ruimtelijk beleid, zoals 
de Kadernota over welstand geschreven, 
de Nota I-cultuur, de Cultuurhistorische 
Analyse Beekbergen Lieren en overige 
beleidsstukken. Daarnaast is er gekeken 
naar de cultuurhistorische, landschappelijke, 
stedenbouwkundige en architectonische 
betekenis van een structuur of gebied. Ook 
zijn de openbaarheid en dynamiek bepalend 
voor de gewenste kwaliteitszorg, zoals bij 
winkelcentra en andere voorzieningen die 
veel mensen trekken en sociale knooppunten 
vormen. In dergelijke gevallen is het 
maatschappelijke belang van kwaliteit groter, 
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waardoor er hogere eisen worden gesteld 
aan de vormgeving van de bebouwde 
en onbebouwde omgeving. Daarnaast is 
ook de mogelijke kwetsbaarheid van het 
straatbeeld meegenomen in de waardering. 
De gevoeligheid voor aantasting van het 
beeld is afhankelijk van het verschil tussen de 
oorspronkelijke en huidige opvattingen over 
ruimte, gebruik en schoonheid.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de 
welstandsbeoordeling niet strenger te maken 
dan nodig is. Daar waar de ruimtelijke kwaliteit 
minder afhankelijk is van welstand wordt een 
soepele beoordeling voorgestaan.

Daarnaast gelden t.a.v. de welstandsniveaus 
nog de volgende 2 specifi eke regelingen:
Conform de notitie “Minder Strikte Welstand” 
zijn achtererven in gebieden met het 
welstandsniveau “soepel” welstandsvrij.
Conform de Beleidsnota Hoogbouw “Ruimte 
door Hoogte” geldt voor hoogbouw (hoger dan 
25 meter) altijd het welstandsniveau “zwaar”.

In het beleid wordt per welstandsniveau 
onderscheid gemaakt tussen voor- en 
achterkantsituaties. Een aanbouw aan de 
achterkant heeft over het algemeen namelijk 
minder invloed op het openbare beeld dan 
een vergelijkbare toevoeging aan de voorkant. 
De matrices vanaf pagina 53 geven dit weer. 

In relatie tot de omgeving:
Voor deze toetsing is de stedenbouwkundige 
samenhang van complexen en straatbeelden 
essentieel. Criteria zijn erop gericht om 
de hoofdvorm van een gebouw of blok 
intact te laten. Ingrepen in een gebouw of 

een bebouwingsensemble worden daarbij 
bekeken in relatie met de bebouwing in 
de omgeving. Daarbij wordt gekeken naar 
de stedenbouwkundige impact van de 
verandering.

In relatie tot de omgeving en op zichzelf 
staand:
Voor deze toetsing wordt gelet op zowel de 
stedenbouwkundige samenhang als op de 
architectuur van het gebouw. Het gaat hier 
vaak om beeldbepalende gebouwen en 
ensembles die ruimtelijk en architectonisch 
een eenheid vormen. Criteria zijn erop gericht 
om de karakteristiek van een gebouw of blok 
intact te laten. Ingrepen in een blok of een 
ensemble van blokken worden niet alleen 
beoordeeld in relatie met de bebouwing in 
de omgeving. Ook wordt gekeken naar de 
architectonisch relevante details, materiaal en 
kleur, die in samenhang met de omgeving en 
het blok moeten worden vormgegeven.

Beleidsmatige verankering welstandsbeleid

binnen gemeente Apeldoorn
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4.3 Beheerkader Loenen, Zilven en 
Veldhuizen

4.3.1  Welstandsthema’s 
In de overkoepelende kadernota ‘over 
welstand gesproken’ zijn Loenen en Zilven 
in zijn volledigheid opgenomen onder het 
welstandsthema ‘Dorpen’. De driehoek 
Veldhuizen valt onder het welstandsthema 
“Agrarisch Buitengebied”. In het voorliggende 
gebiedsgerichte welstandskader wordt daar 
een verdere nuancering op aangebracht die 
beter aansluit op de verschillen die er binnen 
de gebieden zichtbaar zijn. 

De basis voor de indeling in welstandsthema’s 
ligt in de gebiedsindeling die in de handreiking 
voor de ruimtelijke kwaliteit zijn gehanteerd 
(zie 3.3.1). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt 
tussen lintbebouwing, dorpsbebouwing en op 
kleine schaal ook instituten en buitenplaatsen. 

Agrarisch buitengebied 
Loenen is een dorp met een agrarische 
oorsprong. Dat is nu nog steeds zichtbaar 
doordat weitjes en akkers tot ver in het dorp 
reiken. In Zilven is dat het sterkst aanwezig en 
zichtbaar.
Een deel van de als agrarisch aangegeven 
gronden zijn onderdeel van de enken die 
voor de ontwikkeling van de dorpen van groot 
belang zijn (geweest)
Ondanks schaalvergroting van de 
boerenbedrijven in de 20e eeuw, is de 
kleinschalige oorsprong van de Apeldoornse 
boerderijen nog altijd zichtbaar in het 
landschap. Dat komt ook doordat binnen de 
begrenzing van dit plan nauwelijks actieve 
agrarische bedrijven aanwezig zijn. De actieve 

agrariërs in de buurt van Loenen bevinden 
zich in het omliggende buitengebied.

De boerenerven zijn kleine clusters van 
bebouwing in een open of half open 
landschap. Ze worden gekenmerkt door een 
sterke verwevenheid met het omringende 
landschap en weinig verharde buitenruimte. 
De gebouwen op een boerenerf hebben 
onderling een sterke (functionele) samenhang. 
Op boerenerven is sprake van een sterke 
hiërarchie in bebouwing: de boerderij is 
het hoofdgebouw, de schuren en andere 
bijgebouwen zijn daaraan in schaal, materiaal 
en detaillering ondergeschikt.

Een groot aantal boerderijen is verandert 
van functie (naar woonhuizen), waardoor 
bestaande gebouwen verbouwd moeten 
worden en/of nieuwe gebouwen moeten 
worden toegevoegd. Dit geldt in mindere 
mate ook voor bedrijfsmatige boerderijen, die 
gemoderniseerd worden. In beide gevallen 
kan het karakter van het boerenerf (zoals 
dat hierboven omschreven is) gehandhaafd 
blijven. 

Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient 
het oorspronkelijke karakter van het pand en 
het erf als uitgangspunt. Bij (vervangende) 
nieuwbouw dient aangesloten te worden 
bij de situering, massa en vorm van de 
aanwezige bebouwing in de omgeving. 
Gebruik van eigentijdse en afwijkende 
gevelkarakteristieken en detailleringen, 
kleuren en materialen is beargumenteerd 
mogelijk. De hiërarchie op het erf is daarbij 
uitgangspunt.

Dorpen 
De dorpsbebouwing bestaat buiten de linten 
vooral uit planmatige uitbreidingen met een 
diversiteit aan bebouwing uit verschillende 
decennia. Zo kenmerkt de ene woonbuurt zich 
door heldere opbouw met straten waaraan 
de woonbebouwing gelegen is, terwijl andere 
buurten een meer introverte structuur kennen 
met parkeerhofjes en doodlopende straten. De 
uitbreidingswijken zijn weinig gebiedsspecifi ek 
en sluiten niet altijd aan op het omliggende 
landschap of kenmerken van de historische 
lintstructuur. Juist het planmatige karakter 
is echter wel typerend voor de jongste 
ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp 
Loenen. Opvallend is dat Loenen uit elk 
decennium van na de 2de wereldoorlog wel 
een buurtje heeft en dat dus de stijlkenmerken 
uit de verschillende periodes terug te vinden 
zijn.

Het uitgangspunt voor welstandtoezicht in 
deze delen is dat er zorgvuldige aandacht 
wordt besteed aan de samenhang in het 
totaalbeeld en dat de vormgegeven eenheid 
per straat of blok zoveel mogelijk behouden 
blijft. Voor het welstandstoezicht zal in deze 
buurtjes het accent liggen op het behoud van 
samenhang van de afzonderlijk vormgegeven 
woonblokken, buurten en straten als 
stedenbouwkundig of architectonisch geheel. 
Hierbij zijn voornamelijk de hoofdvorm, 
toevoegingen aan de gevel en dakvlakken en 
gevelwijzigingen belangrijke items.

Lintbebouwing
De hoofdstructuur van Loenen bestaan 
uit verschillende oude linten, te weten de 
Beekbergerweg, de Eerbeekseweg en de 
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Hoofdweg. Daarnaast liggen in het dorp een 
paar oude linten van secundair belang zoals 
de Reuweg en de Horstweg.
Zilven valt voor een groot deel onder dit thema 
maar heeft een eigen karakter. 
Veldhuizen bestaat uit drie wegen met 
lintbebouwing waardoor vrijwel alle bebouwing 
binnen het thema Linten valt.
De waarde van de bebouwingslinten is 
enerzijds te vinden in de stedenbouwkundige 
karakteristiek van vrijstaande objecten 
met vergelijkbare massa en een historisch 
gegroeide diversiteit in architectuur en 
inrichting, maar anderzijds ook in de 
verschillende unieke objecten die het lint 
verbijzonderen. Daarnaast hebben enkele 
linten ook een hoge kwaliteit door de smalle 
wegprofi elen, die de kleinschaligheid van een 
dorp weerspiegelen.

Het uitgangspunt voor het welstandstoezicht 
ligt bij de linten op het behouden van de 
stedenbouwkundige karakteristiek van 
vrijstaande objecten met een diversiteit aan 
architectuur en een verwantschap in massa 
en vorm. 

Parken, groenzones en begraafplaatsen 
In Loenen zijn verschillende gebieden die 
onder dit thema vallen. Ze zijn divers van 
karakter. Het gaat om zowel de grotere 
eenheden zoals het Lonapark en de 
begraafplaats bij de N-H kerk, als ook de 
kleinere eenheden zoals het hertenweitje aan 
de Leeuwenbergweg en het speelveld bij de 
school (Middenpad). 
Bebouwing is niet veel aanwezig en heeft of 
een functioneel karakter (stalruimte hertenwei) 
of een objectmatig karakter (muziekgebouw 

Lonapark).
Het gebied tussen de linten in Veldhuizen 
valt onder dit thema ondanks dat het nu, 
in 2011, nog een agrarisch karakter heeft. 
Doordat het ingeklemd ligt tussen de linten 
en infrastructuur zijn ontwikkelingen hier een 
minder storende invloed op het omliggende 
landschap dan bijvoorbeeld bij Zilven.
Bebouwing
Sport, recreatie 
Het sportpark van Loenen bestaat 
uit open ruimtes met sportvelden en 
parkeergelegenheden, omrandt met hoog 
opgaand groen dat het zicht op de bebouwing 
ontneemt. Het opgaand groen bestaat voor 
een deel uit statige laanbeplantingen die 
samenhangen met het Lonapark en de lanen 
van kasteel Ter Horst. De ruimte is functioneel 
ingericht. De bebouwing is divers, heeft een 
utilitair karakter en kent een eenvoudige 
vormgeving.
De combinatie van solitaire bebouwing en 
open ruimtes in een ‘groene omlijsting’, is het 
belangrijkste kenmerk van het sportterrein. 
Ontwikkelingen in de vorm van toevoegingen 
en uitbreidingen zijn hier mogelijk. 
Grootschalige ontwikkelingen worden 
hier echter niet verwacht. Kleinschalige 
toevoegingen of transformaties zijn te 
verwachten als gevolg van ouderdom of groei.

Het welstandstoezicht is gericht op het 
handhaven van de aanwezige kwaliteit van 
de bouwwerken en de landschappelijke en 
stedenbouwkundige setting. Bij toevoeging 
of uitbreiding dient de vormgeving van het 
bestaande hoofdgebouw als uitgangspunt. 
Nieuwbouw of vervanging van bestaande 
bebouwing kan individueel ontworpen worden, 

waarbij expliciete en/of eigentijdse vormgeving 
mogelijk is. 

Relatief beperkte reclame-uitingen, die 
vooral gericht zijn op het complex zelf (zoals 
borden rond een sportveld), verdienen 
de voorkeur. Evenals het bevestigen van 
de naamsaanduiding naast of boven de 
hoofdentree. Uitgangspunt blijft dat de 
reclame op een logische plaats tegen het 
gebouw aangebracht dient te worden, b.v. 
bij de entree, en afgestemd dient te zijn op 
de massa c.q. gevelgeleding en -indeling. Bij 
plaatsing van reclame-uitingen op de dakrand 
wordt uitgegaan van losse letters. 

Aan de randen van sport- en 
recreatieterreinen die grenzen aan 
woonwijken, groengebieden, landelijk gebied 
en natuurgebieden zijn geen lichtbakken 
of felle kleuren toegestaan. Bij nieuwbouw 
is het goed de reclame te integreren in de 
architectuur van de gevel en beperken tot één 
gevel of dakrand bij plaatsing op het dak.
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4.3.2. Welstandsniveaus 
In de kadernota ‘over welstand gesproken’ 
zijn de Beekbergerweg, de Hoofdweg en de 
Eerbeekseweg binnen Loenen opgenomen 
in een welstandsniveau ‘zwaar’. Ook de 
de beken en sprengen in de oostrand van 
Loenen en het Apeldoorns kanaal worden 
gezien als hoofdstructuur en vallen onder het 
niveau ‘zwaar’. De rest van het dorp valt in het 
niveau ‘normaal’. 

In lijn met het gebiedsspecifi ek maken van 
het welstandskader ligt het voor de hand om 
voor een aantal locaties voor wat betreft de 
welstandsnivaus niet de bovengenoemde 
algemene lijn te hanteren, maar ‘maatwerk’ te 
leveren: een soepeler welstandsniveau waar 
dat kan, maar ook op bepaalde plekken een 
zwaarder niveau. 

Vanuit de beschrijving van het dorpsbeeld 
en de handreikingen die in hoofdstuk 3 
zijn geformuleerd blijkt dat met name de 
noordrand en de oostrand van het dorp 
kwetsbaar voor verstoring. In lijn met de 
dorpsvisie is de ambitie aan de noordzijde om 
de fi jnmazige en kwetsbare overgang tussen 
dorp en het bosgebied van het Veluwemassief 
te behouden. 
Aan de oostzijde is vooral de samenhang 
tussen bebouwing openbare ruimte en 
beekzone kwetsbaar. Daarom wordt gekozen 
om naast de al opgenomen wegen ook 
delen van de Horstweg de op te nemen in 
welstandsniveau ‘zwaar’. 

4.3.3.  Cultuurhistorisch waardevolle 
objecten
In Loenen, Zilven en Veldhuizen staan diverse 
gebouwen die in het bestemmingsplan 
de aanduiding ‘karakteristiek’ hebben 
gekregen, vanwege hun bijzondere 
ruimtelijke en cultuurhistorische waarden. 
In het geval er voor deze gebouwen een 
‘omgevingsvergunning voor het slopen’ wordt 
aangevraagd, moeten deze waarden volgens 
de bestemmingsplanregels zorgvuldig worden 
meegewogen in het besluit om sloop al dan 
niet toe te staan. 
Bij beoordeling van bouwplannen voor deze 
karakteristieke panden dient de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit te toetsen op behoud van 
de bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische 
waarden. Met name oorspronkelijkheid van 
het exterieur is hierin van bijzonder belang.
Zoals in paragraaf 1.4 is beschreven, 
geldt voor beschermde monumenten 
geen bijzonder welstandsbeleid, omdat de 
Monumentenwet en Monumentenverordening 
hiervoor maatwerk vragen.
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4.5.1a Matrix beheerscriteria Loenen, de thema’s Lintbebouwing en Dorpen of Dorpsbebouwing

situering (bestemmingsplan 
is maatgevend)

Lintbebouwing Dorpen of Dorpsbebouwing

verkavelingtype Bebouwingslint met vrijstaande bebouwing, enkele 2-onder-1-kap 
wonin gen, boerenerven en bijzondere objecten (onder meer een 
kerk). Geen ge schakelde woningen.

Bouwblokken met rijtjeswoningen aan korte gebogen straten, soms 
doodlopend. Ook wordt er gecombineerd met twee-onder-één-kap 
en vrijstaan de woningen. 

positie onderling Voorgevels vaak wel op één lijn. Verspringingen in voorgevellijn 
mogelijk. Bij zondere, grotere objecten hebben vaak een meer 
teruggelegen rooilijn.

Verspringingen en (incidenteel) verdraaiingen in de 
voorgevelrooilijn. 

afstand onderling Verschillende afstanden tussen woningen en overige bebouwing. 
Relatief weinig tussenruimte, bij zondere, grotere objecten hebben 
meer ruimte.

In het algemeen relatief kleine tussenruimte bij twee-onder-één-kap 
en vrijstaande woningen. 

plaatsing op kavel Midden op de kavel met ondiepe voortuinen en (middel)diepe 
achtertuinen. Bedrijvigheid in grotere bebouwing en bijzondere 
objecten kunnen afwijken.

Rijtjeswoningen, inclusief aanbouwen, over de gehele breedte. 
Vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen gecentreerd over 
respectie velijk één of twee kavels.

bouwrichting Min of meer evenwijdig en haaks op de weg of de kavelrichting 
volgend.

Wisselend. 

herhaling / ritmiek Individueel vormgegeven woningen. Soms ensemblevorming met 
her haling hoofdvorm (bijv. identieke kap). Grotere bebouwing is 
individueel vormgegeven. Binnen de linten kan de rooilijn variëren.

Gevarieerd. Elke buurt (tijdsperiode) kent een eigen systematiek. 
Nieuwe woningen en woningtoevoegingen moeten daarom worden 
bekeken in hun omgeving om te bezien in hoeverre ze passen 
binnen de bestaande structuur ofwel een verrijking zijn voor deze 
structuur.

Massa en vorm 
(bestemmingsplan is 
maatgevend)

Lintbebouwing Dorpen of Dorpsbebouwing

opbouw hoofdmassa Woningen en boerenerven: voornamelijk één bouwlaag met 
kap. De goothoogte is laag. Hoge verdie pingshoogten. Overige 
bebouwing: individuele massaopbouw, incidenteel grootschalig. 

Rijtjeswoningen: één tot twee bouwlagen met kap. De goothoogte 
is relatief laag. Twee-onder-één-kapwoningen: twee bouwlagen 
met kap. relatief lage goothoogte. 
Vrij staande woningen: één tot twee bouwlagen met kap. Bij twee 
bouwlagen, relatief lage goot en steile kap. Enkele objecten met 
afwijkende opbouw.

profi el ruimte Breed en gevarieerd. Relatief smalle profi elen.
samenstelling massa Compact en enkelvoudig met veelal aanbouwen aan achterzijde en 

soms aan zijgevel. 
Rijwoningen hebben voornamelijk enkelvoudige massa’s, twee-
onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen hebben een 
samengestelde of een vormige massa. Vaak komt hierbij een vorm 
van symmetrie voor.

kapvorm en –richting Min of meer haaks en een enkele keer evenwijdig aan de weg. 
Vaak zadeldak, mansardekap of schilddak. Platte daken zijn  
minder gewenst. Bij boerderijen en schuren meestal zadeldak met 
wolfseinden 

Gevarieerd. Veel voorkomend zijn zadeldaken/ asymmetrische 
daken en  tentdaken. Kaprichting is wisselend. Platte afdekking is 
mogelijk.

relatieve omvang Klein en fi jnkorrelig tot groot. Variërende pandbreedte. Middelgroot.
vormbehandeling Rechthoekig en kantig, soms afgewisseld met vloeiende vormen. Gevarieerd. Afhankelijk van de architectuurstijl.



40 Beeldkwaliteitplan Loenen en Veldhuizen

gevelkarakteristiek
Lintbebouwing Dorpen of Dorpsbebouwing

bouwstijl Gevarieerd. Afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig 
voorkomende stijlen zijn traditionele baksteenarchitectuur 
(waaronder de Apeldoornse huisjes) en (overgangs)architectuur 
van eind 19e en begin 20e eeuw met neo-re naissancistische 
kenmerken (bijv. de spekbanden). 

Van eigentijdse expressieve architectuur met opvallende vorm, 
kleur en materialen tot meer traditionele architectuur. 

geveltypering Overwegend traditioneel. Een enkele keer toepassing van erker. Standaard. 
gerichtheid en oriëntatie Voornamelijk eenzijdig gericht naar hoofdroute. Soms voordeur in 

zijgevel. boerderijen vaak met achtergevel (deeldeuren) naar de 
straat gericht; woongedeelte vanouds van straat afgewend.

Rijwoningen zijn enkelzijdig, behalve hoeken. Twee-onder-
eenkapwonin gen zijn enkel of meerzijdig. Vrijstaande woningen zijn 
meerzijdig.

geleding Eenduidig, evenwichtig. Horizontaal en/of verticaal. 
indeling Individueel; vaak per woning/ gebouw. Bij Apeldoornse huisjes 

eenvoudige indeling met beneden grotere ramen en boven veelal 
twee kleinere ramen.

Eenvoudig en traditioneel. 

plasticiteit Over het algemeen vlak met eventueel bescheiden toevoegingen 
aan de voor gevel in de vorm van een erker. Overige bebouwing: 
individueel, gevarieerd; met zowel vlakke gevels als gevels met 
veel dieptewerking

Per bouwblok bepaald. Soms uitste kende, ondergeschikte 
bouwdelen als balkons, aanbouwen en daken.

detaillering, kleur en 
materiaal

Lintbebouwing Dorpen of Dorpsbebouwing

gaafheid/ oorspronkelijkheid Iedere woning/ gebouw beschouwen op eigen gaafheid. Oorspronkelijke samenhang nog aanwezig. 
materiaalgebruik Woningen: steenachtig. Voornamelijk baksteen en houten kozijnen. 

Overige bebouwing: gevarieerd, voorkeur voor baksteen.
Per wijk/ straat/ eenheid van woningen of buurt bepaald. Veel 
baksteen eventueel gecombineerd met hout(-achtige) materialen. 

kleurtoon en toepassing Woningen: gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, 
soms in lichte kleur gepleisterd, stuc- of schilderwerk. Daken 
bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen. 
Bedrijfsbebouwing: gevarieerd.

Per wijk/ straat/ of eenheid van woningen bepaald. Eenheid per 
wijk/ straat of eenheid van woningen.  Geel en rood metselwerk 
werd veel toegepast maar is niet verplicht.

decoraties en ornamenten Gevarieerd. 
Woningen: Zowel ambachtelijke klassieke detailleringen als 
minimale inge togen detaillering. 
Bedrijfsbebouwing: geen tot weinig decoraties en ornamenten. 
Detaille ring functioneel en eenvoudig.

Per wijk/ straat/ of eenheid van woningen bepaald. In het algemeen 
weinig ornamenten. 

Openbare ruimte Lintbebouwing Dorpen of Dorpsbebouwing

Materiaalgebruik Eenvoudige materialen, aan dorpsranden aansluiten op het beeld 
van het buitengebied.

Eenvoudige materialen

Meubilair Geen Spaarzaam
Beplanting Wegbeplanting in inheems materiaal Per straat een andere boomsoort
Erfafscheidingen
Verlichting / aanlichting Geen Spaarzaam inzetten
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4.5.1b Matrix beheerscriteria Loenen, de thema’s Agrarisch buitengebied, Parken, groenzones en begraafplaatsen en Sport en recreatie

situering (bestemmingsplan 
is maatgevend)

Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 
begraafplaatsen

Sport en recreatie

verkavelingtype Boerderijen en schuren zijn geclusterd en 
hebben onderling een functionele ordening 
maar zijn verder vrij gesitueerd in het 
landschap. 

Vrijstaande objectmatige bebouwing. Vrijstaande objecten.

positie onderling Hiërarchische ordening op het boerenerf, 
vaak informeel. Onbepaald. Door samenhang met speelvelden is sprake 

van een logische ordening.
afstand onderling Overwegend grote afstand tussen 

boerenerven. Afstand tussen gebouwen op 
erf gevarieerd maar relatief kort.

Grote onderlinge afstand in parken 
en groenzones. Onbepaald op 
begraafplaatsen.

Meestal geclusterd.

plaatsing op kavel Gevarieerd. Bijgebouwen overwegend aan 
achterzijde van boerderij. Onbepaald. Onbepaald.

bouwrichting Gevarieerd, veelal haaks op de weg. Onbepaald. Onbepaald.
herhaling / ritmiek Geen herhaling en ritmiek. Door sterke individualiteit en gebrek aan 

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

Massa en vorm 
(bestemmingsplan is 
maatgevend)

Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 
begraafplaatsen

Sport en recreatie

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

Voornamelijk één bouwlaag. 1 en 2 lagen met kap of plat dak. 

profi el ruimte Informeel. Boerenerf voornamelijk 
onverhard.

Landschappelijke ruimte, vaak geen relatie 
met andere bebouwing.

Landschappelijke ruimte, vaak geen relatie 
tot andere bebouwing.

samenstelling massa Enkelvoudig. Gevarieerd. Samengestelde en gevarieerde 
bouwmassa’s.

kapvorm en –richting Evenwijdig en haaks, overwegend 
zadeldak, in geval van dwarshuisboerderij 
schilddak op voorhuis. 

Gevarieerd. Meestal plat, soms eenvoudig zadeldak, 
lessenaardak of gebogen kapvorm.

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

vormbehandeling
Eenvoudig. Gevarieerd. 

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

gevelkarakteristiek
Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 

begraafplaatsen
Sport en recreatie

bouwstijl Typische vormgeving hallehuisboerderijen 
en dwarshuisboerderijen. Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. 

Utilitair.
geveltypering Topgevel of door wolfseind afgeknotte 

gevel. Gevarieerd. n.v.t.
gerichtheid en oriëntatie

Met voorgevel of zijgevel gericht naar de 
weg.

Alzijdige oriëntatie maar met hoofdentree 
vaak eenzijdig gericht naar publieke ruimte.

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

geleding Neutraal. Gevarieerd. Gevarieerd.
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indeling Traditioneel geordend. Gevarieerd. Gevarieerd.
plasticiteit Weinig schaduwwerking. Vlak. Gevarieerd. Gevarieerd.

detaillering, kleur en 
materiaal

Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 
begraafplaatsen

Sport en recreatie

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

Samenhang in architectuurbeeld.
Verschillend, kan verstoord zijn of juist 
heel herkenbaar voor een bepaalde 
bouwperiode.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en 
houten kozijnen en luiken. 

Natuurlijke materialen, passend bij de 
kwaliteit en de sfeer van het (gerenoveerde) 
park. 

Gevarieerd.

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

Materiaaleigen kleuren. Gevarieerd, vaak materiaaleigen kleuren.

decoraties en ornamenten
Overwegend ingetogen detaillering. 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke 
detailleringen als minimale ingetogen 
detaillering.

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. 
Detaillering functioneel en eenvoudig.

Openbare ruimte Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 
begraafplaatsen

Sport en recreatie

Materiaalgebruik Eenvoudige materialen, aansluiten op het 
beeld van het buitengebied.

Eenvoudige materialen n.v.t.
Meubilair Geen Spaarzaam Spaarzaam
Beplanting Wegbeplanting in inheems materiaal Diverse boomsoorten, zowel inheems als 

uitheems. n.v.t.
Erfafscheidingen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verlichting / aanlichting Geen Spaarzaam inzetten Geen of incidenteel, eventueel tijdelijk 

aanlichten van de velden.
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4.5.2 Matrix beheerscriteria Zilven

situering (bestemmingsplan 
is maatgevend)

Lintbebouwing Agrarisch buitengebied

verkavelingtype Bebouwingslint met vrijstaande bebouwing, wonin gen in 
eenduidige volumes, boerenerven en bijzondere objecten  Geen 
ge schakelde woningen.

Boerderijen en schuren zijn geclusterd en hebben onderling 
een functionele ordening maar zijn verder vrij gesitueerd in het 
landschap. 

positie onderling De rooilijn kan variëren maar kent ook samenhang. Bij zondere, 
grotere objecten hebben vaak een meer teruggelegen rooilijn. Hiërarchische ordening op het boerenerf, vaak informeel.

afstand onderling Verschillende afstanden tussen woningen en overige bebouwing. 
Soms grotere agrarische volumes aaneengeschakeld. 
Tussenruimte wisselend.

Overwegend grote afstand tussen boerenerven. Afstand tussen 
gebouwen op erf gevarieerd maar relatief kort.

plaatsing op kavel Midden op de kavel met ondiepe voortuinen en (middel)diepe 
achtertuinen. Voorruimtes soms geheel verhard. Bedrijvigheid in 
grotere bebouwing en bijzondere objecten kunnen afwijken.

Gevarieerd. Bijgebouwen overwegend aan achterzijde van 
boerderij.

bouwrichting Min of meer evenwijdig en haaks op de weg. soms de kavelrichting 
volgend. Gevarieerd, veelal haaks op de weg.

herhaling / ritmiek Individueel vormgegeven woningen. Soms ensemblevorming 
door transformatie van agrarische erven.  Grotere bebouwing is 
individueel vormgegeven. 

Geen herhaling en ritmiek. 

massa en vorm 
(bestemmingsplan is 
maatgevend)

Lintbebouwing Agrarisch buitengebied

opbouw hoofdmassa Woningen en boerenerven: eén tot twee bouwlagen met kap. De 
goothoogte is laag. 
Overige bebouwing: individuele massaopbouw, incidenteel 
grootschalig. 

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

profi el ruimte Breed en gevarieerd. Informeel. Boerenerf voornamelijk onverhard.
samenstelling massa Compact en enkelvoudig met veelal aanbouwen aan achterzijde en 

soms aan zijgevel. 
Enkelvoudig. 

kapvorm en –richting Min of meer haaks en een enkele keer evenwijdig aan de weg. 
Vaak zadeldak, mansardekap of schilddak. Geen platte daken. 
boerderijen en schuren meestal zadeldak met wolfseinden.

Evenwijdig en haaks, overwegend zadeldak, in geval van 
dwarshuisboerderij schilddak op voorhuis. 

relatieve omvang Klein en fi jnkorrelig tot groot. Variërende pandbreedte. Middelgroot tot groot. Sterk onderscheid in hoofd- en bijgebouwen.
vormbehandeling Rechthoekig en kantig, soms afgewisseld met vloeiende vormen. Eenvoudig.

gevelkarakteristiek Lintbebouwing Agrarisch buitengebied

bouwstijl Gevarieerd. Afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig 
voorkomende stijlen zijn traditionele baksteenarchitectuur en 
(overgangs)architectuur van eind 19e en begin 20e eeuw met neo-
re naissancistische kenmerken (bijv. de spekbanden). 

Typische vormgeving hallehuisboerderijen en 
dwarshuisboerderijen.

geveltypering Overwegend traditioneel. Een enkele keer toepassing van erker. Topgevel of door wolfseind afgeknotte gevel.
gerichtheid en oriëntatie Voornamelijk eenzijdig gericht naar hoofdroute. Soms voordeur in 

zijgevel. boerderijen vaak met achtergevel (deeldeuren) naar de 
straat gericht; woongedeelte vanouds van straat afgewend.

Met voorgevel of zijgevel gericht naar de weg.

geleding Eenduidig, evenwichtig. Neutraal.
indeling Individueel; vaak per woning/ gebouw. Bij Apeldoornse huisjes 

eenvoudige indeling met beneden grotere ramen en boven veelal 
twee kleinere ramen.

Traditioneel geordend. 
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plasticiteit Over het algemeen vlak met eventueel bescheiden toevoegingen 
aan de voor gevel in de vorm van een erker. Overige bebouwing: 
individueel, gevarieerd; met zowel vlakke gevels als gevels met 
veel dieptewerking

Weinig schaduwwerking. Vlak.

detaillering, kleur en 
materiaal

Lintbebouwing Agrarisch buitengebied

gaafheid/ oorspronkelijkheid Iedere woning/ gebouw beschouwen op eigen gaafheid. Gevarieerd. Boerderijen zelf nog deels oorspronkelijk, boerenerven 
en bijgebouwen vaak aangepast aan hedendaagse eisen. 

materiaalgebruik Woningen: steenachtig. Voornamelijk baksteen en houten kozijnen. 
Overige bebouwing: gevarieerd, voorkeur voor baksteen.

Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen en luiken. 
kleurtoon en toepassing Woningen: gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, 

soms in lichte kleur gepleisterd, stuc- of schilderwerk. Daken 
bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen. 
Bedrijfsbebouwing: gevarieerd.

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

decoraties en ornamenten Gevarieerd. 
Woningen: Zowel ambachtelijke klassieke detailleringen als 
minimale inge togen detaillering. 
Bedrijfsbebouwing: geen tot weinig decoraties en ornamenten. 
Detaille ring functioneel en eenvoudig.

Overwegend ingetogen detaillering. 

Openbare ruimte Lintbebouwing Agrarisch buitengebied

Materiaalgebruik Eenvoudige materialen, aan dorpsranden aansluiten op het beeld 
van het buitengebied.

Eenvoudige materialen, aansluiten op het beeld van het 
buitengebied.

Meubilair Geen Geen 
Beplanting Wegbeplanting in inheems materiaal Wegbeplanting in inheems materiaal
Erfafscheidingen n.v.t. n.v.t.
Verlichting / aanlichting Geen Geen 
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4.5.3 Matrix beheerscriteria Veldhuizen en MOB-complex

situering (bestemmingsplan 
is maatgevend)

Lintbebouwing Parken, groenzones en begraafplaatsen

verkavelingtype Bebouwingslint met vrijstaande bebouwing, wonin gen in 
eenduidige volumes, boerenerven en bijzondere objecten  Geen 
ge schakelde woningen.

Vrijstaande objectmatige bebouwing.

positie onderling De rooilijn kan variëren maar kent ook samenhang. Bij zondere, 
grotere objecten hebben vaak een meer teruggelegen rooilijn. Onbepaald.

afstand onderling Verschillende afstanden tussen woningen en overige bebouwing. 
Soms grotere agrarische volumes aaneengeschakeld. 
Tussenruimte wisselend.

Grote onderlinge afstand in parken en groenzones. Onbepaald op 
begraafplaatsen.

plaatsing op kavel Midden op de kavel met ondiepe voortuinen en (middel)diepe 
achtertuinen. Voorruimtes soms geheel verhard. Bedrijvigheid in 
grotere bebouwing en bijzondere objecten kunnen afwijken.

Onbepaald.

bouwrichting Min of meer evenwijdig en haaks op de weg. soms de kavelrichting 
volgend. Onbepaald.

herhaling / ritmiek Individueel vormgegeven woningen. Soms ensemblevorming 
door transformatie van agrarische erven.  Grotere bebouwing is 
individueel vormgegeven. 

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

massa en vorm 
(bestemmingsplan is 
maatgevend)

Lintbebouwing Parken, groenzones en begraafplaatsen

opbouw hoofdmassa Woningen en boerenerven: eén tot twee bouwlagen met kap. De 
goothoogte is laag. 
Overige bebouwing: individuele massaopbouw, incidenteel 
grootschalig. 

Voornamelijk één bouwlaag.

profi el ruimte Breed en gevarieerd. Landschappelijke ruimte, vaak geen relatie met andere bebouwing.
samenstelling massa Compact en enkelvoudig met veelal aanbouwen aan achterzijde en 

soms aan zijgevel. 
Gevarieerd. 

kapvorm en –richting Min of meer haaks en een enkele keer evenwijdig aan de weg. 
Vaak zadeldak, mansardekap of schilddak. Geen platte daken. 
boerderijen en schuren meestal zadeldak met wolfseinden.

Gevarieerd. 

relatieve omvang Klein en fi jnkorrelig tot groot. Variërende pandbreedte. Klein tot middelgroot.
vormbehandeling Rechthoekig en kantig, soms afgewisseld met vloeiende vormen. Gevarieerd. 

gevelkarakteristiek Lintbebouwing Parken, groenzones en begraafplaatsen

bouwstijl Gevarieerd. Afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig 
voorkomende stijlen zijn traditionele baksteenarchitectuur en 
(overgangs)architectuur van eind 19e en begin 20e eeuw met neo-
re naissancistische kenmerken (bijv. de spekbanden). 

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. 

geveltypering Overwegend traditioneel. Een enkele keer toepassing van erker. Gevarieerd.
gerichtheid en oriëntatie Voornamelijk eenzijdig gericht naar hoofdroute. Soms voordeur in 

zijgevel. boerderijen vaak met achtergevel (deeldeuren) naar de 
straat gericht; woongedeelte vanouds van straat afgewend.

Alzijdige oriëntatie maar met hoofdentree vaak eenzijdig gericht 
naar publieke ruimte.

geleding Eenduidig, evenwichtig. Gevarieerd.
indeling Individueel; vaak per woning/ gebouw. Bij Apeldoornse huisjes 

eenvoudige indeling met beneden grotere ramen en boven veelal 
twee kleinere ramen.

Gevarieerd.
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plasticiteit Over het algemeen vlak met eventueel bescheiden toevoegingen 
aan de voor gevel in de vorm van een erker. Overige bebouwing: 
individueel, gevarieerd; met zowel vlakke gevels als gevels met 
veel dieptewerking

Gevarieerd.

detaillering, kleur en 
materiaal

Lintbebouwing Parken, groenzones en begraafplaatsen

gaafheid/ oorspronkelijkheid Iedere woning/ gebouw beschouwen op eigen gaafheid. Samenhang in architectuurbeeld.
materiaalgebruik Woningen: steenachtig. Voornamelijk baksteen en houten kozijnen. 

Overige bebouwing: gevarieerd, voorkeur voor baksteen.
Natuurlijke materialen, passend bij de kwaliteit en de sfeer van het 
(gerenoveerde) park. 

kleurtoon en toepassing Woningen: gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, 
soms in lichte kleur gepleisterd, stuc- of schilderwerk. Daken 
bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen. 
Bedrijfsbebouwing: gevarieerd.

Materiaaleigen kleuren.

decoraties en ornamenten Gevarieerd. 
Woningen: Zowel ambachtelijke klassieke detailleringen als 
minimale inge togen detaillering. 
Bedrijfsbebouwing: geen tot weinig decoraties en ornamenten. 
Detaille ring functioneel en eenvoudig.

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale 
ingetogen detaillering.

Openbare ruimte Lintbebouwing Parken, groenzones en begraafplaatsen

Materiaalgebruik Eenvoudige materialen, aan dorpsranden aansluiten op het beeld 
van het buitengebied.

Eenvoudige materialen

Meubilair Geen Spaarzaam
Beplanting Wegbeplanting in inheems materiaal Diverse boomsoorten, zowel inheems als uitheems. 
Erfafscheidingen n.v.t. n.v.t.
Verlichting / aanlichting Geen Spaarzaam inzetten
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