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Voorwoord

U woont in een bijzonder deel van Apeldoorn Zuid. Een woonbuurtje die met 
de inzichten uit de jaren ‘20 van de vorige eeuw is ontworpen en gebouwd. 
Deze buurt staat samen met een naastgelegen en onlangs gerenoveerde 
woonbuurtje (complex 14), aan de andere zijde van de Oude Beekbergerweg, 
bekend als de Vogelbuurt.  De Vogelbuurt is heel herkenbaar vanwege haar 
karakteristieke bebouwing en typische opzet (tuindorp karakter).  
Ook staat het bekend om haar hoogspanningleidingen, die op korte afstand 
van de woningen over de daken scheren. Een situatie waar met het onder-
gronds brengen van deze leidingen een eind aan komt. 

De huidige woningen voldoen niet meer aan de huidige woonwensen, door 
een gebrek aan voldoende fysieke ruimte en bouwfysische problemen. De 
eigenaar en verhuurder, de Goede Woning, heeft daarom besloten over te 
gaan tot sloop-nieuwbouw van complex 10. Complex 14 blijft wel gehand-
haafd. 

Door de keuze voor nieuwbouw ontstaan er kansen om woningen te bouwen 
die beter voldoen aan de huidige woonvraag met betrekking tot leefcomfort. 
Er ontstaat zo ruimte voor een nieuw woonbuurtje dat past qua uitstraling en 
sfeer binnen dit deel van Apeldoorn Zuid, het Vogelkwartier. Het (semi)
openbaar gebied zal voldoende ruimte bieden voor parkeren, verblijven en 
(gebruiks)groen.  

Wij hopen dat u als bewoner geïnspireerd raakt bij het lezen van dit beeld-
kwaliteitsplan (BKP). In dit BKP vindt u aanbevelingen voor de bebouwing. 
Maar vindt u ook tips voor het openbaar groen en de overgang naar de tuinen. 
Dit omdat het groen een belangrijke kwaliteit is in het Vogelkwartier en het 
beoogde tuindorpkarakter van de nieuwbouw.
In heldere en concrete handreikingen worden suggesties gedaan om de 
karakteristieken en bijzondere elementen goed in te zetten. 

Wij wensen u veel leesplezier!
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Inleiding

1.1 Waarom dit beeldkwaliteitsplan?
We willen allemaal graag wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke 
omgeving. Maar mooie parken, fijne gebouwen en sfeervolle openbare 
ruimte ontstaan niet vanzelf. Dat vraagt om een samenleving die zelf de 
verantwoordelijkheid wil nemen voor de ruimtelijke kwaliteit van zijn 
omgeving. De gemeente wil dit ondersteunen door het beschikbaar stellen 
van Beeldkwaliteitsplannen (afgekort BKP) als hulpmiddel voor het maken 
van ruimtelijke plannen. Een BKP heeft tot doel de samenhang en de kwaliteit 
van de bijzondere, vaak groene, uitstraling van de leefomgeving en de 
typische kenmerken van de bebouwing en stedebouw te behouden en te 
versterken. Bij dit BKP Spreeuwenweg e.o. is het vertrekpunt om de unieke 
stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van het Vogelkwartier 
in te zetten in voor een hedendaagse maar karakteristieke vertaling. De 
‘“tuindorpachtige” opzet met ruimte voor groen, eenvoudige dorpse woningen, 
herhalingen in de architectuur, gebruik van traditionele materialen, bijzondere 
hoekoplossingen en een sterk bindende openbare ruimte wordt niet alleen 
vanuit cultuurhistorisch en ruimtelijk oogpunt hoog gewaardeerd, ook de 
bewoners van Zuid bevestigen dit als uitkomst van @Dromen voor Zuid. 

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

•	 de bijzondere structuur en kwaliteiten van de openbare ruimte;
•	 de bebouwingskarakteristieken in de woonbuurt;
•	 de architectonische kwaliteit van de bebouwing;
•	 de samenhang tussen de openbare ruimte, de bebouwing en de 

gemeenschappelijke tuin rondom de bebouwing.

1.3 Hoe werkt het?
Het Beeldkwaliteitsplan is de helpende hand bij het maken van plannen. Het 
geeft Handreikingen bij het maken van de keuzes om het gebied goed te 
beheren en om richting te geven aan nieuwe planontwikkeling, zoals mogelijke 
transformatie en renovatie opgaven. Het gaat in alle gevallen over zowel de 
bebouwing als ook de openbare ruimte. Om zo uiteindelijk te komen tot een 
blijvend herkenbare en duurzame woonbuurt. Een buurt om trots op zijn. 
Tevens bevat het Beeldkwaliteitsplan een formeel welstandskader. Dit zijn de 
regels op grond van de Woningwet waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
plannen toetst

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van ontstaansgeschiedenis en 
een gebiedsbeschrijving van de huidige situatie. In hoofdstuk 3 worden de 
gewenste stedebouwkundige samenhangende structuren verwoord en de 
gewenste bebouwingstypen geintroduceerd en gewaardeerd op basis van de 
samenhangende kwaliteiten van de wijk. Voor de bebouwing en de private en 
openbare ruimte  worden handreikingen geformuleerd. Dit als inspiratie voor 
ideeën. 
Tot slot staat in hoofdstuk 4 van het Beeldkwaliteitsplan een formeel 
welstandskader. Dit zijn de regels die de Woningwet vraagt om 
derdebelanghebbenden voldoende zekerheid te bieden dat het gebied 
niet verrommelt.  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst de plannen 
hierop.

1.5 Gebiedsbegrenzing
Dit BKP heeft betrekking op een deel van de Vogelbuurt, wooncomplex 10. 
Dit complex wordt begrensd door de Talingweg aan de noordzijde, de Oude 
Beekbergerweg aan de oostzijde, de Valkenweg aan de zuidzijde en de Hopweg 
aan de westzijde. De bestaande woningen aan de Hop- en Talingweg vallen 
hierbuiten. Speeltuin de Zoemer en het buurthuis het Vogelnest maken wel 
onderdeel uit van het plangebied.
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Plangrens BKP
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1.6 Samenwerking
Het werken op basis van Handreikingen is gericht op samenwerking 
tussen initiatiefnemers, ontwerpers en gemeente. Consulenten van de 
gemeente willen u graag helpen bij het ontwikkelen van plannen. 

De CRK houdt zijn eigen bevoegdheid zoals vastgelegd in de Woningwet 
en is gebonden aan het formele welstandskader zoals geformuleerd in 
hoofdstuk 4.

1.7 Wat is verder nog van belang
Bij het maken van plannen kan ook het volgende nog van belang zijn: 

Bestemmingsplan
Naast dit Beeldkwaliteitsplan gelden voor dit gebied de regels van het 
Bestemmingsplan Spreeuwenweg e.o. 
 
Omgevingsvergunning
Als u een huis, bedrijfspand of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen of 
verbouwen heeft u daar in veel gevallen een vergunning voor nodig. Deze 
vergunning vraagt u gemakkelijk aan via www.omgevingsloket.nl. Eén van de 
onderdelen waarop getoetst zal worden is of het plan aan de welstandseisen 
voldoet. Hiervoor geeft de CRK een onafhankelijk advies aan het college.

Reclame 
Voor de richtlijnen die gelden voor reclameobjecten verwijzen wij u naar het 
reclamebeleid dat u kunt vinden op de site van de gemeente Apeldoorn.

Wilt u meer weten over uw buurt en de omgeving? Kijk dan eens naar de 
volgende informatie:

Alles over de hoogspanningsleidingen 
http://www.apeldoorn.nl/ter/Actueel/Actueel-2013/Actueel-2013-Maart/
Hoogspanning-Apeldoorn-Zuid-ondergronds.html

Alles over herinrichting Hart van Zuid
http://www.apeldoorn.nl/ter/politiekenorganisatie/Plannen-en-projecten/
herinrichting-openbare-ruimte-hart-van-Zuid.html

Alles over de wijkraad Zuid
http://www.wijkraadapeldoornzuid.nl/

De Cultuurhistorische analyse van de wijk Apeldoorn Zuid kunt u opvragen via 
cultuurhistorie@apeldoorn.nl
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Plangrens BKP
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De Vogelbuurt, jaren 30.   



2.1 ontstaangeschiedenis complex 10
Dit woonbuurtje in Apeldoorn Zuid maakt onderdeel uit van een reeks 
sociale woningbouwprojecten welke tot doel had: het verbeteren van 
de volkshuisvesting van de arbeidende klasse. Dit als uitvloeisel van de 
Woningwet.  

W.O. I had onder andere tot gevolg dat er een schaarste ontstond aan 
bouwmaterialen en woonmogelijkheden. Dit gegeven gecombineerd met 
hoge prijzen deed de woningbouw volledig instorten. Tegelijkertijd nam 
de Apeldoornse bevolking sterk toe. Dit leidde tot veel inwonen, wonen in 
keten, plaggenhutten, woonwagens etc. De woonsituatie van vele arbeiders 
was hierdoor slecht (te klein woonoppervlak en beperkte hygiënische 
mogelijkheden). Om de ontwikkeling van de gemeente hierdoor niet te laten 
stagneren werd er besloten om de woningbouwverenigingen te steunen in de 
bouw van degelijke arbeiderswoningen.

Deze steun vanuit de gemeente en rijk was in de vorm van geldelijke bijdragen. 
Een nationaal Steun Comité kende ze toe. Door de grote claim vanuit het land 
werden de eisen, waaraan de woningen moesten voldoen, steeds strenger. 
Opvallend daarbij was dat dit veelal versoberingen in volume betekende. 
In het begin van de jaren 20 werden de premies, per woning, steeds kleiner. 
Hierdoor werd de druk om toch vooral snel te verwerken bouwmaterialen (o.a. 
betonsteen) toe te passen, steeds groter. 

Woningbouwcorporatie Beter Wonen bouwde in ‘23 en ’24, 199 woningen 
in de Vogelbuurt (complex 14), Tuindorp Wormen. Daarnaast bouwde de 
Goede Woning 126 woningen (complex 10). Door een verslechtering van de 
economie ontstonden in 1924 zichtbare problemen met de verhuurbaarheid 
van beide complexen. Veel wisseling van bewoners, dubbele bewoning en 
leegstand waren het gevolg. Het complex met 126 woningen kampte in 1926 
met grote problemen omdat hier de minst draagkrachtige mensen woonden.
Het gevolg was veel uitzettingen en voor wie het mogelijk was een vertrek 
uit het woonbuurtje. De problemen met Tuindorp Wormen en de solvabiliteit 
van Beter Wonen had tot gevolg dat in 1928, de Goede Woning eigenaar werd. 

Door enkele aanpassingen zoals, bouw schuurtjes en het herverkavelen van de 
gemeenschappelijke binnenterreinen, ging het daarna iets beter.

Ontstaansgeschiedenis & gebiedsbeschrijving  
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Spreeuwenweg, eind jaren 30. Archief: J. Schaufeli (VOA).  



GROEN OM DE  HOEK

BOMEN ALTIJD AANWEZIG

DE WONING HEEFT NAAR DE ZIJKANT OOK EEN GEZICHT

zorgvuldige gevelcompositie
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De Meerkoetstraat e.o. jaren 50De woningen aan de Meerkoetstraat (naoorlogse woningbouw met tuindorpkwaliteiten) zijn door latere 
renovaties een deel van hun oorspronkelijke uitstraling verloren. Zo hebben de kunststofkozijnen geleid 
tot het verlies van detail. De stedebouwkundige opzet met het collectieve groen is nog steeds waardevol. 



2.2 Vogelkwartier 
Nadat in de jaren 20 de Vogelbuurt is ontwikkeld volgde in de jaren ‘30 
initiatieven uit de particuliere markt. Bewoners vertrekken naar “eigen” grotere 
en modernere woningen in het Vogelkwartier. In de directe omgeving van de 
Koolmeesweg is zo’n projectmatige particuliere ontwikkeling goed zichtbaar.  

Naast nieuwbouw van vrijstaande woningen in de bestaande 
bebouwingslinten, zoals de 1e Wormenseweg, zien we in de jaren 40/50 dat het 
Vogelkwartier zich verder doorontwikkeld. Er ontstaan nieuwe complexmatige 
verkavelingen met rijenwoningen (o.a. Meerkoetstraat e.o.) die aansluiten op 
het dorpse karakter van de vooroorlogse omgeving. Die openbare ruimte wordt 
in samenhang met de bebouwing ontworpen. Met een mooi asymmetrisch en 
groen straatprofiel met monumentale bomen tot gevolg.
 
In de jaren daarna zien we in- en uitbreidingen met overwegend 
eengezinswoningen in rijen in afwisselende lengte en privé tuinen ontstaan. 
De ruime groene straatprofielen met traditioneel en meer dorps vormgegeven 
woningbouw bepalen nog steeds het beeld in dit deel van Apeldoorn Zuid. 

De zorgvuldigheid waarmee dit vaak met beperkte middelen is gedaan vormde 
nadrukkelijk ook de inspiratie voor bijvoorbeeld de nieuwbouw naast het 50kV 
station aan de Oude Beekbergerweg.

1e Wormenseweg
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Koolmeesweg
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Kwaliteiten Vogelkwartier

Groot past  Dansende rooilijnen  Groen hoort erbij 
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Binnen het Vogelkwartier komen op meer plekken gesta-
pelde woningbouw voor. Op de foto is een uitsnede van 
het Ibisplein zichtbaar. Door het toevoegen van “uitge-
bouwde” entrees wordt de lengte van de galerijen inge-
kort en ontstaat een kleinere passende schaal.  

Het toepassen van een zadeldak met goot drukt de 
schaal en sluit daardoor ook goed aan op de omgeving. 

Ook de individuele woningen zijn goed zichtbaar. Vaak 
zijn ze onderling gespiegeld. De gevel is makkelijk lees-
baar met een voordeur, woonkamerraam en het raam 
voor de WC. De verschillen in de maten daartussen ma-
ken het kleinschaliger. 

In tegenstelling tot bij de oude (woon)linten is er bij de 
complexmatige in- en uitbreidingen gekozen voor een 
bedachte compositie van bouwblokken. Vaak in samen-
hang met de openbare ruimte.

We zien dan vaak wijkende rooilijnen, zoals hier in de 
Mussenweg, waar bouwblokken soms geclusterd naar 
achteren of naar de straat zijn verschoven. Hierdoor ont-
staan vergrote voortuinen maar ook ruimte voor een ex-
tra boom.

De meer complexmatige woningbouw, vaak bezit van de 
woningbouwverenigingen, kennen van oorsprong een 
sterke samenhang met het groen. Bomensoorten zijn 
vaak zorgvuldig gekozen en geven de straat of buurt een 
eigen karakter  

Binnen complex 14, hier op beeld, zijn meerdere “plei-
nen” aanwezig. De gebakken stenen met het lage perk-
groen zorgen ervoor dat het plein niet te hard oogt.  



kleur & detail  Thuiskomen op of om de hoek Ritme & verbijzondering
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Verschil in kleur maakt dat kozijnen ranker lijken dan ze 
zijn. In de Metaalbuurt is op deze wijze een mooi verfij-
ning gevonden in de architectuur.

Klossen of roedes in het raam zijn zomaar twee voorbeel-
den van detaillering die ook de grotere maat van bijvoor-
beeld een raam kan verkleinen. 

Het baksteen in een genuanceerde kleur met de gebak-
ken oranje dakpannen komen vaak voor in het Vogel-
kwartier.   

In een dorp kom je acht

erom binnen. De voordeur is voor het formele bezoek. 
Hier op de foto is dat formele karakter bij de voordeur 
uitvergroot door het bovenlicht. 

De entree zit in een aanbouw die niet alleen ruimte biedt 
aan functies zoals de entree en het toilet, het maakt ook 
de schaal van de woning kleiner. Het bouwt af in hoogte.   

Lange rijwoningen tonen bij een sterk ritme in de gevel-
opbouw al snel groter en masaler dan in werkelijkheid 
het geval is. Door verbijzonderingen, zoals hier het bal-
kon, om de 3 woningen toe te passen wordt het woon-
blok verder opgedeeld. Niet alleen functioneel handig 
maar ook spannend in het het bebouwingsbeeld.  
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2.3 Ruimtelijke kenmerken Vogelbuurt 
Complex 10 past binnen de geschetste sferen van het Vogelkwartier. Bijzonder 
is ook dat complex 10 en 14 door verschillende corporaties zijn ontwikkeld. 
Toch zijn ze sterk verwant aan elkaar in hun uitstraling en architectuur. 
Ook stedebouwkundig is samenhang zichtbaar. Dit komt vooral tot uiting aan 
weerszijde van de Oude Beekbergerweg. Daar is sprake van symmetrie en 
gelijke hoekverdraaingen aan weerszijden van de weg. Zo ontstaat een mooie 
overmaat in de openbare ruimte. 

De gebakken oranje pannen en het eenvoudige zand-bruine metselwerk 
komen overal voor. Toch is complex 14 rijker in haar uitstraling. Dit is onder 
andere zichtbaar in het metselwerk, de fraaie hoekoplossingen en de 
winkelwoningen. 

Complex 10 kent geen winkelwoningen. Daarentegen 
heeft complex 10 wel een buurthuis en een speeltuinvereniging. 

Complex 10 is dus eenvoudiger in haar opzet en verkaveling. De woningen 
parallel aan de Spreeuwenweg, Valkenweg en Talingweg hebben kleine 
verspringingen in de rooilijn. Hier vinden we geen bijzondere diagonalen in de 
structuur zoals bij complex 14. Alleen de kruisvormige verkaveling aan de Oude 
Beekbergerweg is afwijkend en sluit aan op complex 14.  (zie ook de luchtfoto 
hiernaast)
De meer publieke functies zoals speeltuin en buurthuis zijn binnen de 
verkaveling erg onopvallend geplaatst. Ze zijn alleen toegankelijk via achter- of 
zijpaden. 
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De Oude Beekbergerweg met  zicht op het pleintje met de mooie rode beuk. Een voormalige winkelwoning in complex 14. Bijzondere detaillering en een opge-
metselde pui. 



AFGERONDE BOUWBLOKKEN

HERHALING EN EENHEID
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Het gebruik van de openbare maar ook private buitenruimte is flink veranderd 
sinds de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Werden de diepe achtertuinen voorheen 
vooral gebruikt voor het verbouwen van groente, nu zijn grote delen verhard en 
vaak ook bebouwd met schuurtjes. 

Ook is er geen sprake meer van grote doorzichten op het groen van deze 
achtertuinen. De behoefte aan privacy heeft geleid tot de komst van 
uiteenlopende soorten hoge erfafscheidingen. Waarbij kleur en onderhoud 
sterk afwisselend zijn. 

Daarnaast is ook het gebruik van de openbare gebied sterk veranderd. 
De komst van de auto en gewenste veiligheid (afremmende 
snelheidsmaatsregelen) heeft voor veel verharding gezorgd. Voor bijvoorbeeld 

parkeerplaatsen. Hierdoor is het nog aanwezige groen zeer beperkt.  
De aanwezige bomen en reststukjes groen kunnen dit niet compenseren. Daar 
komt bij dat de bewoners van deze woonbuurt veel voor de woning verblijven 
en daarom de voortuin functioneel hebben verhard.  Een trend die ook is 
ingegeven door het beperken van het onderhoud. Het gebrek aan hagen of 
groene afscheidingen aan de voorzijde van de woningen, als overgang tussen 
privaat en openbaar, draagt ook bij aan het huidige “stenige” karakter.

Niet alleen het woonbuurtje heeft een ontwikkeling doorgemaakt ook de 
omgeving is de afgelopen jaren flink veranderd en maakt een ontwikkeling 
door. Zo is het voormalige NUON-terrein aan de overzijde van de Talingweg 
herontwikkeld en wordt het wijkwinkelcentrum, Hart van Zuid, opgewaardeerd. 
Daarbij is zeer recentelijk complex 14 geheel gerenoveerd. Al deze 
ontwikkelingen hebben zo hun invloed op de leef- en woonomgeving van de 
huidige en toekomstige bewoners. Veel van de ontwikkelingen zijn terug te 
voeren op de brede wijkaanpak Masterplan Zuid of haar opvolger Zuid Vooruit. 
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Zicht op een grote diversiteit aan erfafscheidingen Een stevige toename aan functionele verharding.
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buurthuis

speeltuinvereniging

Winkelcentrum 

Hart van Zuid

Nuon-locatie

Een nieuw plan met tuindorp kwaliteiten

20 Gemeente Apeldoorn, januari 2014



2.4 Nieuwe verkaveling 
Op de afbeelding hiernaast ziet u het nieuwe verkavelingsplan voor dit 
deel van de Vogelbuurt. Het plan voorziet in 126 woningen in verschillende 
woningtypologien. Naast grondgebonden woningen zullen ook 
seniorenwoningen (1 laag + kap) en appartementen worden gerealiseerd. 

Na de sloop van de bestaande 126 woningen blijven de Zoemer (speeltuin) en 
het Vogelnest (buurthuis) bestaan. De nieuwe verkaveling houdt daar rekening 
mee.  

ontsluiting
De verkaveling is een hedendaagse vertaling van een nieuw tuindorp die zich 
voegt in dit deel van Apeldoorn Zuid. Dit “voegen” wordt functioneel mogelijk 
door rondom de bestaande straten en wegen te respecteren en ook binnen 
het plangebied de Spreeuwenweg als ontsluitingsstructuur, op bijna de zelfde 
plek, terug te laten komen. Zo blijft het winkelcentrum Hart van Zuid  ook  in de 
toekomst goed bereikbaar vanuit dit nieuwe woonbuurtje.  

Ook de bestaande ontsluiting, Mussenweg, op de Talingweg wordt op 
bijna dezelfde plek teruggebouwd en wordt verbonden met de nieuwe 
Spreeuwenweg. Hierdoor is het plangebied goed ontsloten voor auto, fietser en 
wandelaar. 

speeltuin en buurthuis
De speeltuinvereniging zal aan de noordzijde ontsloten worden, zoals nu ook 
het geval is. Maar de nieuwe verkaveling biedt ook ruimte om de hoofdentree 
te verplaatsen naar de oostzijde. Nut en noodzaak lijken nu nog niet aan de 
orde. Het buurthuis krijgt daarentegen een betere ontsluiting. Zij zal zichtbaar 
worden ontsloten vanaf een 1 richtingsweg die vanaf de Valkenweg verbonden 
wordt met de Oude Beekbergerweg. Het buurthuis krijgt aan de noordzijde een 
plein zodat ook buitenactiviteiten mogelijk zijn. 

rooilijnverspringingen 
 De woningbouw wordt volgends de tuindorpgedachte vormgegeven. 
aaneengesloten blokjes woningen verspringen ten opzichte van elkaar 
waardoor doorzichten op achterterreinen mogelijk zijn. Ook wordt voorkomen 
dat lange “wanden” met woningen kunnen ontstaan. Aan de Valkenweg worden 
4 blokken gerealiseerd die net als nu onderling verspringen en verschillend van 
lengte zijn. Ter plaatse van de nieuwe ontsluiting van het buurthuis is aan deze 
ontsluiting haaks parkeren mogelijk. Het overige parkeren vindt plaats parallel 
aan de Valkenweg. Zoals dat nu ook gebeurt. 

groen 
Op de hoek met de Oude Beekbergerweg en de Hopweg is ruimte voor groen 
en zal een enkele boom worden toegevoegd. Ook aan de Oude Beekbergerweg 
is ruimte voor groen. De bestaande rode beuk zal worden ingepast en 
aangevuld met nog een aantal bomen. De kruisvormige openbare ruimte 
maakt hier plaats voor een meer rechthoekig gazon parallel aan de weg. De 
bebouwing is ook hier parallel aan deze weg gesitueerd. Het middelste blokje 
woningen ligt daarbij terug om zo ruimte te bieden aan de eerder benoemde 
groenstrook. De lengte van de bouwblokjes varieert om zo ook aansluiting 
te zoeken met de overzijde. De bouwblokken aan weerszijde van het groene 
gazon hebben een “verbijzonderde” uitbouw/zijkant met als doel om de 
maat en schaal te verkleinen. Deze zijkanten zijn eigenlijk voorkanten en 
vragen bijzondere aandacht in de architectuur. Een afbouwend volume is hier 
wenselijk. Deze specials komen ook voor aan weerszijde van het collectieve 
groen binnenin het plangebied.  

Achterzijde buurthuis. De kleuren, 
detailering en sfeer zijn inspiratie 
voor de nieuwbouw. M.u.v. de kunst-
stofkozijnen.
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Parkeren Woningtypen  Ontsluiting

Dansende rooilijnenGroenstructuur Thuiskomen op of om de hoek

Parkeren aan de straat appartementengebouw 3 lagen

grondgebonden woningen 2 lagen met een kap

grondgebonden woningen 1 laag met een kap

hoofdontsluiting auto

ontsluiting parkeerhoven

entree om de hoek onderling verspringende rooilijnen

Parkeren in parkeerhoven

ontsluiting alleen voor wandelaar/fiets
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Het nieuwe bouwblok aan de Talingweg is in de rooilijn van de bestaande 
rijwoningen geplaatst. De aan de westzijde gesitueerde ontsluiting vormt de 
hoofdentree tot het gebied.

Appartementencomplex in het groen 
Centraal in het plangebied is ten zuiden van de speeltuinvereniging een 
appartementencomplex voorzien. Dit complex is 3 lagen hoog (bij benadering 
even hoog als de nok van een grondgebonden woning). Samen met het groen 
van de speeltuinvereniging en het omliggende groen aan de oost-zuid en 
westzijde van dit complex wordt dit samenhangend (groen en bebouwing)
ontworpen. De plek zorgt ervoor dat dit alzijdige gebouw past binnen dit 
woonbuurtje. 

Tegenover het appartementencomplex zijn seniorenwoningen voorzien. 3 
blokjes van 1 laag met een kap. Deze bescheiden woningen hebben ook een 
iets kleinere tuin op het zuiden.  

Parkeren collectief en uit het zicht 
Op verschillende plekken in het gebied worden parkeervoorzieningen 
voorzien. Vaak uit het zicht en in de nabijheid van de woningen. Door op de 
achtererven zogenaamde parkeerkoffers te maken. Ook ten westen van de 
speeltuin en ten oosten van de bestaande rijwoningen aan de hopweg wordt 
een parkeervoorziening gemaakt. Deze gaat ten koste van een deel van het 
bestaande voetbalveld. De parkeerplaatsen zijn o.a.  bedoeld voor de bewoners 
van het appartementencomplex maar bieden ook de mogelijkheid om de 
bestaande achtererven van de woningen aan de Talingweg en de Hopstraat te 
bereiken.

inrichting openbare ruimte
 De openbare ruimte heeft een belangrijke plek in de beleving van bewoners en 
gebruikers. Naast de functionele betekenis van verkeers - en verblijfsruimte zal 
ook de uitstraling bijdragen aan de waarering van de leefomgeving. Binnen het 
plangebied wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht op bestaande materialen 
en kwaliteiten van de openbare ruimte in dit deel van Zuid.
Zo zullen de rijbanen uitgevoerd worden in gebakken bruin genuanceerde 
klinkers en zijn de voetpaden uitgevoerd in 30x30 tegels van beton. 

Op de diverse groenstroken is ruimte voor laagblijvende struiken en een enkele 
boom. Op een wijze die het informele karakter benadrukt. Symmetrie wordt 
voorkomen. 

De woningen zijn allemaal voorzien van hagen met eventueel aanvullend een 
stalen buizen hekje . Zichtbare zijerfgrenzen, grenzend aan de openbare 
ruimte, worden aangelegd met een duurzame en groenblijvende constructie. 
Dit om het groene karakter vast te houden.  

Het karakter van de parkeerhoven is, in tegenstelling tot de overige openbare 
ruimte, sterk ordenend.  Hier staan een beperkt aantal bomen 

Het verkavelingsplan is in hoofdlijnen het vertrekpunt voor de handreikingen 
voor de architectuur en inrichting openbare ruimte. 

22 Gemeente Apeldoorn, januari 2014  Beeldkwaliteitsplan Spreeuwenweg e.o.   23



ELK DETAIL STAAT IN HET TEKEN 
VAN DE TOTAALCOMPOSITIE

HERHALING VAN STEEDS 
DEZELFDE ELEMENTEN

24 Gemeente Apeldoorn, januari 2014

Valkenweg, 1945, bron Wil Loeffen



In dit hoofdstuk worden handreikingen gegeven voor de bebouwing en de 
openbare ruimte. 

Handreikingen bebouwing 
Het oorspronkelijke dorpse tuindorpkarakter vormt een belangrijke 
inspiratiebron. De foto op de pagina hiernaast toont de oude situatie waarop 
duidelijk te zien is dat er veel meer detail en verfijning in de architectuur 
aanwezig was dan dat er nu op locatie zichtbaar is.
 
De nieuwbouw is van nu en is zeker geen kopie van datgeen gesloopt gaat 
worden. Het nieuwe stedebouwkundige plan vormt de basis en aanleiding 
om accenten aan te brengen of juist te zoeken naar verwantschap.  Zo kan een 
eigen maar traditioneel vormgegeven woonbuurt ontstaan die passend is.

Om dat te kunnen bereiken zijn de volgende handreikingen opgesteld die 
daarbij kunnen helpen:

•	 zoek naar ingetogen architectuur met toepassing van traditionele 
materialen. (genuanceerde baksteen (handvorm) met mooi geprofileerde 
(bij voorkeur houten) kozijnen. 

•	 de architectuur en uitstraling van de bebouwing is verwant aan de 
vooroorlogse bebouwing uit het Vogelkwartier maar geen kopie.  

•	 zet in op een eenvoudige hoofdvorm voor de geclusterde rijwoningen.
•	 maak gestapelde bouw kleiner door slimme keuzes in de gevelcompositie. 

Laat het niet lezen als 3 identieke verdiepingen. Laat het gebouw “landen” 
door niet te kiezen voor een plint. 

•	 zoek verwantschap in de gevelcompositie en materialisatie tussen de 
grondgebonden woningen en de gestapelde bouw.

•	 de gestapelde bouw kent een sterk horizontale belijning en is alzijdig. 
•	 bundel en groepeer kleine architectonische bouwstenen in gevel tot 

grotere eenheden. Schoorstenen kunnen daarbij helpen.
•	 zorg voor ritmiek en herhaling over grotere lengte.

Handreikingen ruimtelijke kwaliteit

•	 een dakkapel is vormgegeven als ornament in het dakvlak.
•	 hoeksituaties vragen om bijzondere aandacht en zeker geen gesloten 

gevel. Afbouw in bouwvolume met een verwantschap naar het gehele 
bouwblok wordt gevraagd voor de 4 benoemde accenten.

•	 woning heeft entree om de hoek zodra daar collectief groen aanwezig is
•	 schoorstenen of elementen op het dak net als hwa’s vragen om een 

gestructureerd ontwerp.  
•	 kleur is onderdeel van de compositie. 
•	 sluit aan op naastgelegen complex door gebruik van bruin/rood 

genuanceerde bakstenen en pannen in een oranje/rode kleur. 
•	 kozijnen en draaiende delen zijn van hout en kennen donker groene en 

gebroken witte kleuren. 
•	 schuurtjes zijn bij voorkeur van hout en staan achterop het erf.
•	 zoek verfijning in detaillering en vermijd grof en plat.

Een voorbeeld van gestapelde bouw in het Vogelkwartier (vml. Nuonlocatie) die 
door haar architectuur goed past in een omgeving met vooral grondgebonden 
woningen.
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ook het kleinste detail past binnen 
de totaal compositie. De entree als 
verbijzondering eventueel geclusterd.
Een afdakje mag niet ontbreken.

zorgvuldige compositie van diverse 
gevelelementen. Onderling in verhouding. 

herhaling en zoeken naar 
middelen die een een 
lage goot suggereren.

Entrees de hoek om. 
Traditioneel materiaalgebruik 
met baksteen, hout en 
een (keramische) pan. 

overhoeks vormgegeven gevels.  Dichte gevels
zijn er niet.
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zachte overgangen met 
bijvoorbeeld ligusterhagen.
Groen in de tuinen draagt bij 
aan het tuindorpgevoel.

halfverharding met hagen en 
grote en middelgrote 
vrijstaande bomen. 

groene hoeken als 
overgang, symmetrie in 
de gevels.  Ruimte voor 
een solitaire boom

suggestie voor afbouw naar 
de hoeken voor de 4 specials. 
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INFORMELE DORPSE INRICHTING 
VAN HET OPENBAAR GEBIED

28 Gemeente Apeldoorn, januari 2014

Spreeuwenweg 1954, bron CODA



Handreikingen openbare ruimte 
De foto uit 1954 op de linker pagina laat goed zien dat de openbare ruimte 
oorspronkelijk vloeiende lijnen heeft en is deels uitgevoerd in halfverharding, 
waarschijnlijk grind. De lage erfafscheidingen met een groen karakter maken 
doorzichten mogelijk. Er ontstaat hierdoor een gevoel van ruimte wat weer 
goed past binnen de  oorspronkelijke dorpse opzet. 

De nieuwe openbare ruimte is open van structuur en nog niet volop geclaimd 
door de auto. Het groen is altijd zichtbaar en wordt aangevuld door het groen 
op de kavel. Deze gelaagdheid maakt het dorpse wonen overtuigend. De 
klassieke lantaarnpaal maakt het schilderachtige beeld compleet.

Voor de openbare ruimte gelden de volgende handreikingen:
•	 de inrichting heeft een informeel karakter 
•	 de groene pleinen en overhoeken zijn informeel ingericht met 

laagblijvende beplanting en enkele bomen
•	 een kleinere maat van de elementenverharding is passender
•	 groen is strategisch gepositioneerd en altijd zichtbaar. Symmetrie wordt 

voorkomen.
•	 de overgang privé-openbaar is bij voorkeur duurzaam en groen 

vormgegeven. De erfafscheidingen aan de voorzijde zijn collectief 
vormgegeven in de vorm van hagen met eventueel een stalen 
buizenhekje.

•	 bestaande bomen worden bij voorkeur ingepast en voor een enkele boom 
zoals de rode beuk en de bomen naast het buurthuis is dat uitgangspunt

•	 de auto is te gast en hiervoor worden separate parkeerhoven gemaakt die 
volledig bestraat zijn. 

•	 het karakter van de parkeerhoven is, in tegenstelling tot de overige 
openbare ruimte, sterk ordenend.

•	 diversiteit in beplanting door toepassing van hagen, bomen is wenselijk.
•	 de inrichting van de openbare ruimte aan de Talingweg, Oude 

Beekbergerweg, Hopweg en Valkenweg sluit in materialisatie aan op het 
bestaande aanwezige materiaal.  Zo wordt het woonbuurtje weer volledig 
onderdeel van Apeldoorn Zuid. 

Handreikingen ruimtelijke kwaliteit

dorp in de stad

Valkenweg 1950. Gezien vanuit de achtertuin van Kraaienweg 87. Archief: Jurriaan ten Hoope.
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3.1 Algemeen
In de voorgaande hoofdstukken heeft u kunnen lezen wat de kwaliteiten van 
dit deel van Apeldoorn Zuid zijn en hoe u die kwaliteiten het beste tot zijn 
recht kunt  laten komen in uw plannen.

In de woningwet staat dat elke gemeente ook verplicht is om ruimtelijke 
eisen aan te geven, waaraan bouwwerken tenminste moeten voldoen. 
Het is in het belang van alle burgers dat de minimale kwaliteit die de 
leefomgeving nodig heeft ook echt wordt vastgelegd in eisen. Die 
eisen zijn te vinden in de welstandsnota en ze worden getoetst door 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de welstandscommissie). De 
welstandsnota geeft de burger dus duidelijkheid op basis waarvan de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit haar afwegingen maakt.

In het beeldkwaliteitsplan, wordt naast het inspiratiekader, beschreven in de 
handreikingen, ook het formele welstandskader verwoord. Afgestemd op 
de standaard die voor de hele gemeente geldt, maar wel toegespitst op dit 
specifieke plangebied. 

Dit hoofdstuk uit het beeldkwaliteitsplan geeft u dat formele welstandskader 
voor dit deel van Zuid, het kader waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
de plannen toetst. Dit hoofstuk vervangt dus voor dit deel van Zuid de 
welstandsnota. Omdat de gemeente Apeldoorn een groot vertrouwen heeft 
in de verantwoordelijkheid van de samenleving voor de kwaliteit van de 
leefomgeving is het aantal formele regels beperkt gebleven.

Als u, geinspireerd door de handreikingen uit  hoofdstuk 3, uw 
plannen zo heeft vormgegeven dat ze passen in de kwaliteit die in dit 
beeldkwaliteitsplan wordt bedoeld, dan is dit hoofdstuk slechts een 
check of uw plan ook daadwerkelijk aan de formele regels voldoet.

3.2 Hoe werkt het welstandskader
In het welstandsbeleid is het grondgebied van Apeldoorn verdeeld in diverse 
thema’s die het karakter van een gebied weergeven. De welstandscriteria 
verschillen dan ook per gebied. Bij het beantwoorden van de vraag of uw 
bouwplan voldoet aan het welstandsbeleid wordt dan ook altijd gekeken binnen 
welk thema uw plan valt. Soms is een thema nog weer nader uitgewerkt in sub-
thema’s om zo nog preciezer te kunnen werken. Het thema van dit plangebied 
staat op pagina 26. In de kadernota ‘Over welstand gesproken’  wordt uitgelegd 
wat de verschillende welstandsthema’s zijn.

Niveaus
Vervolgens kijkt u naar het welstandsniveau van het gebied waarin uw plan 
ligt. Het welstandsniveau bepaalt hoe hoog de ambitie voor de ruimtelijke 
kwaliteit van een gebied is. Het welstandsniveau is bepalend voor de vraag of de 
gemeente meer of minder verplichtende regels stelt. Op pagina 27 kunt u zien 
welk welstandsniveau van toepassing is. 

Matrix
Op basis van welstandsthema’s en welstandsniveaus zijn in de matrix de 
regels uitgewerkt waaraan uw plan tenminste moet voldoen. Indien u meer 
achtergrondinformatie wenst over het formele welstandsbeleid adviseren 
wij u de Kadernota “Over welstand geschreven” te lezen. Deze kunt u 
vinden www.apeldoorn.nl/ter/politiekenorganisatie/Plannen-en-projecten/
Plannen-en-projecten-Welstand.html

Cultuurhistorische objecten
Monumenten
Voor beschermde monumenten geldt naast het welstandsbeleid ook de 
Monumentenwet en Monumentenverordening. Binnen het plangebied zijn 
geen beschermde monumenten. 

Welstandskader
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Welstandsthema

Verklaring

  Tuindorp

Vogebuurt gedeeltelijk-themakaart.dgn 24-1-2014 15:46:00
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Welstandsniveau

Vogebuurt gedeeltelijk-niveakaart.dgn 24-1-2014 15:45:10
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Binnen de systematiek 
van het Apeldoornse wel-
standsbeleid onderschei-
den we welstandsniveaus. 
Belangrijke routes/gebie-
den kennen we het zwaar-
ste niveau toe. Dat geldt 
nu al voor de Talingweg en 
de Oude Beekbergerweg.

Daarmee is het te verkla-
ren dat deze delen van het 
plangebied een zwaarder 
niveau hebben gekregen.
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grondgebonden woningen

Situering (bestemmingsplan is maatgevend) gevelkarakteristiek Beplanting Erfafscheiding
verkavelingstype aaneengesloten bouwstijl traditionele baksteenarchitectuur groen tuinkarakter hagen met een breedte van 0,5 m 
positie bouwblokken onderling verspringend en in 1-lijn geveltypering compositie van kleinere elementen met een eigen ritme en een hoogte van circa 1,8 m 
afstand onderling de aangesloten clusters kennen een ruime tussenmaat gerichtheid en orientatie voorgevel en zijgevel gericht op publieke ruimte, straat of hof langs de zij en achtertuinen
plaatsing op kavel veelal parallel aan ontsluitingsstructuur geleding evenwichtig en geschakeerd 
bouwrichting vooral in langsrichting dwarse accenten in middendeel indeling traditioneel, eenvoudig, ingetogen. Zijgevels voorzien van daar waar zij en achtertuinen goed 

bouwblok of op hoeken raamopeningen zichtbaar zijn vanaf de openbare
herhaling/ritmiek ritmiek door herhaling van identieke gevelindeling en toe- plasticiteit vlakke gevel met beperkte dieptewerking door kozijnen weg wordt een duurzame op-

voegingen van bijvoorbeeld dakkapellen en schoorstenen en deuren. Entrees worden aangezet met een verspringing of luifel lossing voorgesteld in de vorm van 
Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. bijvoorbeeld een stalen rooster
zwaar Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. zwaar Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. met groene begroeiing
Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

normaal Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving. normaal Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving.

Massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) detaillering, kleur en materiaal
opbouw hoofdmassa 1 of 2 bouwlagen met kap, lage goot en/of hoge goot  gaafheid/oorspronkelijkheid samenhang per buurt, individuele toevoegingen collectief 
profiel ruimte symmetrisch, enscering in ruimte.  materiaalgebruik steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen
samenstelling massa enkelvoudig of samengestelde massa's op hoeken kleurtoon en toepassing donkere aardkleuren / roodbruin metselwerk en rode pannen
kapvorm en -richting samenhangend per bouwblok zowel mansarde of zadeldaken kleurstelling van kozijnen en deurposten is licht (wit of creme);
relatieve omvang klein en fijnkorrelig tot middelgroot draaiende delen in een donkere kleur
vormbehandeling eenvoudig, traditioneel en veelal kantig met rechte vormen decoraties en ornamenten eenvoudige maar verfijnde detaillering zoals klein dakoverstek, 
Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. gemetselde negge en metselversieringen, goot- en daklijsten
zwaar Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. zwaar Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

normaal Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving. Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

normaal Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving.

gestapelde woningbouw

Situering (bestemmingsplan is maatgevend) gevelkarakteristiek Beplanting Erfafscheiding
verkavelingstype gestapeld bouwstijl traditionele baksteenarchitectuur parkachtige inrichting van de hagen met een breedte van 0,5 m 
positie bouwblokken onderling geveltypering compositie van kleinere elementen met een eigen ritme collectieve ruimte rondom in aan- en een hoogte van circa 1,8 m  
afstand onderling indeling gevelbeeld afgestemd op positie bouwlaag sluiting op en in  samenhang aan de zijde van de speeltuin
plaatsing op kavel terugliggend met rondom ruimte gerichtheid en orientatie gevels gericht op publieke ruimte rondom, alzijdig vormgeven met de speeltuin
bouwrichting vooral in langsrichting dwarse accenten geleding evenwichtig en geschakeerd 

bouwblok of op hoeken indeling traditioneel, eenvoudig, ingetogen.  
herhaling/ritmiek ritmiek door herhaling van identieke gevelindeling en toe- plasticiteit vlakke gevel met beperkte dieptewerking door kozijnen

voegingen van bijvoorbeeld buitenruimten en deuren. Entrees en buitenruimtes worden aangezet
Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. met een verspringing of luifel
zwaar Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. zwaar Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

normaal Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving. Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

normaal Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving.

Massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) detaillering, kleur en materiaal
opbouw hoofdmassa 3 bouwlagen met suggestie kap, gaafheid/oorspronkelijkheid samenhang per buurt, individuele toevoegingen collectief 
profiel ruimte enscering in ruimte.  materiaalgebruik steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen
samenstelling massa samengestelde massa kleurtoon en toepassing donkere aardkleuren / roodbruin metselwerk en rode pannen
kapvorm en -richting plat afgedekt kleurstelling van kozijnen en deurposten is licht (wit of creme);
relatieve omvang klein en fijnkorrelig tot middelgroot draaiende delen in een donkere kleur
vormbehandeling traditioneel en veelal kantig met rechte vormen zoekend decoraties en ornamenten eenvoudige maar verfijnde detaillering zoals dakoverstek, 

naar een kleinere maat gemetselde negge en metselversieringen, goot- en daklijsten
Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

zwaar Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. zwaar Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. Welstandsniveau Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand. 

normaal Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving. normaal Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving.



Grondgebonden woningen

Gestapelde woningbouw
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Aanlegvergunningenstelsel
Specifiek vergunningenstelsel opgenomen in het 
bestemmingsplan gericht op het beperkt verharden van de 
voortuinen.

Bebouwingskarakteristiek
Opvallende kenmerken van de bebouwing. Datgene 
waaraan bouwwerken met een zelfde uitstraling te 
herkennen zijn.

Doorzicht
Het zicht tussen twee gebouwen door naar een 
achtergelegen gebied (tuin) of gebouw (bijgebouw / 
bedrijfsgebouw).

Gevelgeleding
De manier waarop verticale en horizontale onderdelen 
van de gevel zijn geordend. Hierdoor kan een richting 
(verticaal, horizontaal of neutraal) in de gevel ontstaan.

Gevelindeling
De manier waarop openingen en details (zoals ramen en 
deuren) in de gevel zijn geplaatst.

Halfverharding
Doorlatende verharding met een korrelige structuur zoals 
grind, zand, schelpen etc.

Hofje
Binnenplaats met daaromheen bebouwing.

Handreiking
Hulp; ondersteuning; iemand de helpende hand bieden; in 
dit geval een helpende hand bij het maken van bouw- en of 
verbouwplannen.

Hoofdmassa 
Belangrijkste gebouw op de kavel; meestal de woning. De 
hoofdmassa is de oorspronkelijke vorm van het gebouw 
dus zonder de aan- en uitbouwen.

Mansardedak / Mansardekap 
Gebroken dak; waarbij het onderste gedeelte van het dak 
stijler is dan het bovenste gedeelte.

Tuindorpkarakter
Een tuindorp is een term voor een specifieke vorm van 
Europese stedenbouw. Ze verwijst naar woonbuurten met 
een typisch dorps karakter. Veel tuindorpen zijn gebouwd 
vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw, om een 
tegenwicht te bieden aan de toen aanwezige verpauperde 
arbeiderswoningen.

Nokrichting 
Richting van de nok en daarmee de kap van het dak.

Omgevingsvergunning
Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen 
nodig. Zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning 
en een milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure te 
versimpelen, zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, 
wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. 
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Oriëntatie
Richting van gebouwen, de zijde waar het gebouw, vaak de 
voorkant, naar gericht is.

Plasticiteit
De mate aan dieptewerking door het reliëf in de gevel. 
Door bijvoorbeeld balkons maar ook door kleinere details.

Profiel / Straatprofiel
Een doorsnede van een straat, haaks op de rijrichting, van 
gebouw tot gebouw (gevel tot gevel). Hierin is te zien hoe diep 
de voortuinen zijn en hoe breedt de stoep en straat is maar ook 
hoe hoog de bebouwing is die hier langs staat in verhouding 
tot de breedte van de straat.

Verkaveling /verkavelingsplan
De manier waarop een gebied in kavels is verdeeld.

Verklarende woordenlijst
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