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3.1 Inleiding
Algemeen
In hoofdstuk 2 is de ambitie voor de ruimtelijke kwa-
liteit beschreven. Deze ambitie is verwoord als een 
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit en heeft daarmee 
geen juridische status. Waar het vanuit wettelijke eisen 
en rechtzekerheid echt nodig is, is deze ambitie vertaald 
in regelgeving in het bestemmingsplan of het gebieds-
gericht welstandskader. 

In dit hoofdstuk wordt het Gebiedsgericht welstands-
kader voor Park Berg en Bos beschreven zoals bedoeld 
in artikel 12a van de Woningwet. Het gebiedsgerichte 
welstandskader vormt het formele welstandskader voor 
Park Berg en Bos en biedt concrete en duidelijk omschre-
ven criteria waaraan bouwplannen worden getoetst. Dit 
is het kader bij de behandeling van de bouwplannen in 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Juridisch gezien is 
het bestemmingsplan maatgevend.

Leeswijzer
Paragraaf 3.2 beschrijft de werkwijze van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit op basis van het gebieds-
gerichte welstandskader aan de hand van de in Apel-
doorn gehanteerde welstandsthema’s en –niveaus. 
Paragraaf 3.3 en 3.4 beschrijven de werkwijze van de 
welstandsthema’s en -niveaus. Paragraaf 3.5 geeft 
de beeldkwaliteitscriteria waaraan de nieuwe ont-
wikkelingen worden getoetst. Paragraaf 3.6 tenslotte, 
beschrijft de welstandscriteria voor de beheergebieden

Doel, functie en status
De gewijzigde woningwet van 1 januari 2003 schrijft
voor dat gemeenten een welstandsnota voor hun grond-
gebied moeten opstellen, waarin criteria zijn opgeno-
men waaraan bouwplannen kunnen worden getoetst. Die  
criteria worden verdeeld in algemene criteria en  
criteria die specifiek gelden voor een bepaald gebied, 
de gebiedsgerichte criteria. De algemene criteria zijn  
opgenomen in de Kadernota “Over Welstand Geschre-
ven” (Gemeente Apeldoorn, mei 2004). Deze Kadernota 
is conform de notitie “Minder Strikte Welstand” gewijzigd 
vastgesteld op 24 juni 2004.

De criteria die specifiek voor bepaalde gebieden gelden, 
zijn opgenomen in aparte gebiedsnota’s. Dit hoofdstuk 
Gebiedsgericht welstandskader Park Berg en Bos om-
vat de gebiedsgerichte criteria die specifiek voor deze 
ontwikkeling gelden. Dit hoofdstuk is daarmee een 
deeluitwerking van de Kadernota “Over Welstand Ge-
schreven”. Dit hoofdstuk Gebiedsgericht welstandskader 
Park Berg en Bos omvat de gebiedsgerichte criteria die 
specifiek voor deze ontwikkeling gelden. Dit hoofdstuk 
is daarmee een deeluitwerking van de Kadernota “Over 
Welstand Geschreven”. 
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3.2 Beoordelingskader bouwplannen
werkwijze
De beoordelingskaders zijn per welstandsthema uitge-
werkt en hebben betrekking op de welstandsbeoorde-
ling van vergunningplichtige bouwplannen. De Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) beoordeelt ingekomen 
plannen en adviseert het gemeentebe-stuur op grond 
van de beoordelingskaders zoals die in deze uitwerk-
ing 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 de gemeente en de Commissie Ruimte-
lijke Kwaliteit. 

De gebiedscriteria zijn gekoppeld aan de gebiedsken-
merken. Met deze kenmerken wordt aangegeven welke 
elementen voor de kwaliteit en beleving van de bebouw-
de omgeving belangrijk zijn. Wanneer een bouwaan-
vraag niet aan één of meer welstands-criteria voldoet, 
zal een negatief welstandsoordeel worden gegeven op 
basis van argumentatie die voortvloeit uit het beoorde-
lingskader. 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 
CRK teruggrijpen op de algemene welstands-
criteria uit de kadernota. De CRK motiveert in 
zo’n geval de afwijking van de gebiedsgerichte  
criteria en adviseert burgemeester en wethouders hier-
over (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 sneltoetscrite-
ria vastgesteld.

3.3 Welstandsthema’s
Welstandsthema’s zijn gebieden met bepaalde ken-
merken die aanleiding geven voor specifieke bij dat 
gebied behorende welstandscriteria, bijvoorbeeld het 
thema Lintbebouwing of het thema Moderne architec-
tuur en stedenbouw. Voor Park Berg en Bos  geldt het 
welstandsthema “sport en recreatie” (Kadernota Over 
welstand geschreven, hoofdstuk 5.12). Op grond van het 
welstandsbeleid behoren de omgeving van de centrale 
vijver en het sprengdal tevens tot de hoofdstructuur van 
Apeldoorn: thema ‘beken en sprengen’(hoofdstuk 4.8). 

Bij het beoordelen van bouwplannen wordt gekeken 
naar een viertal onderstaande hoofdkenmerken:

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 steden-
bouwkundige en architectonische kenmerken. 
Onderdelen: opbouw hoofdmassa, profiel ruimte,  
samenstelling massa, kapvorm en -richting, relatieve  
omvang, vormbehandeling.

gevelkarakteristiek
Het gaat hier om de verschijningsvorm en/of aanzich-
ten 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 ge-
bouw. Kleur, detaillering en materiaal zijn zeer  
beeldbepalend voor de verschijningsvorm van een  
gebouw, straat en/ of gebied. Onderdelen: gaafheid/ 
oorspronkelijkheid, materiaalgebruik, kleurtoon en toe-
passing, decoraties en ornamenten.
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In relatie tot de omgeving
Voor deze toetsing is de stedenbouwkundige samen-
hang van complexen en straatbeelden essentieel. Crite-
ria zijn erop gericht om de hoofdvorm van een gebouw 
of blok intact te laten. Ingrepen in een gebouw of een 
bebouwingsensemble beoordelen we daarbij in relatie 
met de bebouwing in de omge-ving. Daarbij kijken we 
naar de stedenbouwkundige impact van de verandering.

In relatie tot de omgeving en opzichzelfstaand
Voor deze toetsing letten we zowel op de stedenbou-
wkundige samenhang als op de architectuur van het 
gebouw. Het gaat hier vaak om beeldbepa-lende gebou-
wen en ensembles die ruimtelijk en architectonisch een 
eenheid vormen. Criteria zijn erop gericht om de karak-
teristiek van een gebouw of blok intact te laten. Ingrepen 
in een blok of een ensemble van blokken beoordelen we 
niet alleen in relatie met de bebouwing in de omgeving. 
We kijken ook naar de architectonisch relevante details, 
materiaal en kleur, die in samenhang met de omgeving 
en het blok moeten worden vormgegeven.

3.4 Welstandsniveaus
De Kadernota ‘Over Welstand geschreven’ beschrijft waar 
de gemeente meer regulering wenst en in welke ge-
bieden minder. Dit gebeurt door het vastleggen van wel-
standsniveaus, dat het ambitieniveau vormt ten aanzien 
van de ruimtelijke kwaliteit. Apeldoorn kent vier niveaus: 
zwaar, normaal, soepel en vrij. 

Binnen dezelfde welstandsniveaus kan de wijze van 
welstandstoetsing verschillen. Voor zowel nieuw te on-
twikkelen locaties als te waarborgen cultuurhistorische 
gebieden kan een normaal welstandsniveau gelden, ter-
wijl er mogelijk verschil bestaat in de manier waarop de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bouwplannen in beide 
gebieden beoordeelt. Ook tussen twee gebieden met 
een zelfde gebiedsthema kunnen verschillen zijn in de 
zwaarte van het welstandstoezicht. Deze nuancering 
en specificatie 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 cultuurhistor-
ische, landschappelijke, stedenbouwkundige en archi-
tectonische betekenis van een structuur of gebied. Ook 
zijn de openbaarheid en dynamiek bepalend voor de ge-
wenste kwaliteitszorg. In dergelijke gevallen is het maat-
schappelijke belang van kwaliteit groter, waardoor er 
hogere eisen worden gesteld aan de vormgeving van de  
bebouwde en onbebouwde omgeving. 

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de welstands-
beoordeling 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 welstands-niveaus nog de vol-
gende twee specifieke 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”. 

Omschrijving van de niveaus
In het welstandsbeleid maken we per welstands-niveau 
onderscheid 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 matrix 
geeft dit weer.

Voor de
achtergevel

Achter de 
achtergevel

Zwaar

Normaal

Soepel

Vrij

In relatie tot de 
omgeving en 
opzichzelfstaand

In relatie tot de 
omgeving en 
opzichzelfstaand

In relatie tot de 
omgeving en 
opzichzelfstaand

In relatie tot de 
omgeving

In relatie tot de 
omgeving

geen toetsing

geen toetsing geen toetsing
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Gebied

voorplein 
(moderne 
romantiek)

apenheulpad 
(moderne 
romantiek)

theehuis 
(monumentale 
romantiek) 

overige 
bebouwing
(bij hoofdsfeer) 

Situering, oriëntatie en 
rooilijen 
(Bestemmingsplan is 
maatgevend) 

• de gebouwen staan op het 
plein, achter het hek.

• oriëntatie op het plein en 
op de paden waaraan het 
gebouw een functie heeft.

• het restaurant vormt het 
hoofdmoment op het plein

• bergingen, bijgebouwen, 
logistieke toegangen en 
nutsvoorzieningen liggen 
uit het zicht. 

• plaats en oriëntatie van de 
gebouwen hebben een 
relatie met de ruimtelijke 
opbouw en zichtlijnen in 
het park

• plaats en oriëntatie van de 
gebouwen hebben een 
relatie met de ruimtelijke 
opbouw en zichtlijnen in 
het park. De vormgeving 
van het gebouw is hierop 
afgestemd.

• onderdeel van het 
parkconcept 

• gebouw is schakel tussen 
vijver en Jubileumlaan

• transparantie behouden
• er zijn geen bergingen of 

bijgebouwen, 
• nutsvoorzieningen liggen 

uit het zicht

• één bouwlaag met domi-
nante kap

• één bouwlaag met domi-
nante kap

• eenvoudige hoofdvormen

• natuurlijke materialen: riet 
en hout als basis 

• natuurlijke materialen: 
hout, staal, stucwerk, 
metselwerk

• kleurgebruik: 
terughoudend, functioneel

• horizontale geleding
• aandacht voor (visuele) 

relaties binnen-buiten

• horizontale geleding
• aandacht voor (visuele) 

relaties binnen-buiten

Massa/Vorm

(Bestemmingsplan is 
maatgevend)

• de gebouwen in dit 
deelgebied zijn een 
ensemble

• evenwicht zoeken tussen 
individuele expressie 
en samenhang van de 
volumes.

• één of twee bouwlagen 
met dominante afdekking.

• er is verwantschap met 
andere inrichtings-
elementen, bouwwerken 
en gebouwen (huisstijl).

• moderne expressieve 
sculpturale vormen

• nadruk op expressieve 
draagconstructie 

• één bouwlaag,
• gebruikmakend 

van natuurlijke 
hoogteverschillen zijn 
twee bouwlagen mogelijk

Materialisatie, 
kleurgebruik en 
detaillering

• natuurlijke materialen: 
hout, staal, stucwerk, 
metselwerk

• kleurgebruik is 
terughoudend, functioneel 

• robuust en moderne stijl.
• natuurlijke materialen: 

hout, staal, stucwerk, 
metselwerk

• kleurgebruik: 
terughoudend, functioneel

Architectuur
en geleding

• de gebouwen zijn in  
architectuur ‘familie’ van 
elkaar. 

• romantisch, maar 
eigentijdse uitstraling.

• geleding horizontaal 
• goed vindbare entree,
• heldere plattegronden 

die afgestemd zijn op de 
buitenruimte

• aandacht voor de (visuele) 
relaties binnen-buiten.

• de bouwwerken zijn 
‘familie’ van elkaar 

• bouwerken vormen een 
herkenbaar visitekaartje 
van de Apenheul

• horizontale geleding
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Regie en beheerthema
(per deelgebied)

• Zwaar welstandsniveau
• Ontwerpvoorstellen 

afstemmen met het 
ontwerpteam Park Berg 
en Bos

• Zwaar welstandsniveau
• Ontwerpvoorstellen 

afstemmen met het 
ontwerpteam Park Berg 
en Bos

• Zwaar welstandsniveau, 
• Ontwerpvoorstellen 

afstemmen met het 
ontwerpteam Park Berg 
en Bos

• Zwaar welstandsniveau, 
• Ontwerpvoorstellen 

afstemmen met het 
ontwerpteam Park Berg 
en Bos
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Openbare ruimte
erfafscheiding
(aanbeveling indien niet 
vergunningsplichtig)

• eigentijds romantische 
vormgeving, onderdeel 
van architectuur van de 
bebouwing

• geen zichtbare 
erfafscheidingen en 
uitstallingen aan de 
buitenzijde van het hekwerk 
op het voorplein. 

• robuust en moderne stijl
• natuurlijke materialen in 

rustige natureltinten

• geen erfafscheidingen 
toepassen, om doorzichten te 
behouden

• groene erfafscheidingen 
toepassen, terughoudend

Openbare ruimte
terrassen 
(aanbeveling indien niet 
vergunningsplichtig)

• geen privé-terrassen aan de 
buitenzijde van het hekwerk 
op het voorplein

• geen terrasafscheidingen 
toepassen bij terrassen achter 
het hekwerk

• geen terrassen op het kassa-
plein en sta@rt

• bij de sta@rt is voorzien in een 
ontworpen zitmogelijkheid 
voor buiten

• eventueel terras laten aan- 
sluiten op ontwerp vijver

• eventueel terras laten aan- 
sluiten op parkontwerp

• geen terrasafscheidingen toe-
passen

Openbare ruimte
Inrichting
(aanbeveling indien niet 
vergunningsplichtig)

Openbare ruimte
Beplanting
(aanbeveling indien niet 
vergunningsplichtig)

• verhardingsmaterialen dienen 
aan te sluiten bij de inrichting 
van het park

• parkmeubilair onderdeel van 
het parkconcept, aansluitend 
bij de hoofdsfeer

• beplanting onderdeel van het 
parkconcept. 

• verhardingsmaterialen dienen 
aan te sluiten bij de inrichting 
van het park

• parkmeubilair onderdeel van 
het parkconcept, aansluitend 
bij de hoofdsfeer

• beplanting onderdeel van het 
parkconcept. 

• verhardingsmaterialen dienen 
aan te sluiten bij de inrichting 
van het park

• parkmeubilair onderdeel van 
het parkconcept, aansluitend 
bij de hoofdsfeer

• verhardingsmaterialen dienen 
aan te sluiten bij de inrichting 
van het park

• parkmeubilair onderdeel van 
het parkconcept, aansluitend 
bij de hoofdsfeer

• beplanting onderdeel van het 
parkconcept. 

• beplanting onderdeel van het 
parkconcept. 

reclameuitingen
(voor alle bebouwing)
(aanbeveling indien niet 
vergunningsplichtig)

• Borden en reclameuitingen 
doelmatig en niet overdadig. 

• Uitgaan van een vast stramien, 
formaten, lettertypen, mee-
ontworpen met de bebouwing

• samenhangend reclamebeeld 
binnen de hoofdsfeer van het 
park

• geen reclameuitingen aan 
de Jubileumlaan en de vijver 
toegestaan

• geen reclame-uitingen op/aan 
het theehuis
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welstandsniveaus
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V
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V

V

Zwaar

Normaal

Legenda welstandsniveaus
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welstandsthema’s

3.6 Welstandsthema en -niveau in de 
beheerfase
Na realisatie zal het gebied ook beheerd moeten worden. 
Voor die beheerfase zijn conform de Kadernota “Over 
welstand geschreven“ de gebiedsthema’s en de daarbij 
behorende beheercriteria aangegeven zoals die gaan 
gelden na de realisatie van de nieuwe bebouwing. 

Voor Park Berg en Bos  geldt het welstandsthema “sport 
en recreatie” (Kadernota Over welstand geschreven, 
hoofdstuk 5.12). De bijbehorende criteria spreken zich 
uit over de kwaliteit van de bouwwerken in samenhang 
met de groene omlijsting en het plaatsen van reclame-
uitingen op gebouwen en bij de toegangen. 
Op grond van het welstandsbeleid behoren de 
omgeving van de centrale vijver en het sprengdal tevens 
tot de hoofdstructuur van Apeldoorn: thema ‘beken en 
sprengen’(hoofdstuk 4.8). Als uitgangspunt voor het 
welstandsbeleid dient in de vormgeving de buitenruimte 
van het beken- en sprengensysteem weer zichtbaar te 
worden gemaakt.

IB

IB

IB

IB

LL

MAS

MAS

MAS

MAS

PGB

PGB

PGB

PGB

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

TABTAB

V

V

V

V

Bossen

Sport en recreatie

Parken, groenzones,
begraafplaatsen

Instituten, buitenplaatsen

Moderne architectuur 
en stedenbouw

lintbebouwing

Traditionalistische architectuur
in blokverkaveling

Legenda welstandsthema’s
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Linda Hooijer (OW, ontwerp openbare ruimte)
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