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Inleiding

1
Bestemmingsplan ‘Anklaar-Sprenkelaar’; Gebiedsindeling
1 =  Anklaar 
2 = Sprenkelaar
3 = Apeldoorn-Noord 1

Anklaar en Sprenkelaar vormen een karakteristiek stadsdeel in het noorden 
van Apeldoorn. Het is een veelkleurige wijk met ‘alles wat een mens nodig 
heeft’; woningen, scholen, winkels, groen en speelplekken, goede ontsluitingen 
naar het centrum van Apeldoorn én naar het ommeland. Kortom een fijne 
woonplek voor veel Apeldoorners. Een wijk ook om trots op te zijn en die 
haar levensvatbaarheid allang heeft bewezen. De wijk kent goede en minder 
goede aspecten. Dingen die het waard zijn om te koesteren en zaken die om 
welke reden dan ook na een tijd moeten worden geherstructureerd, vervangen 
of vernieuwd. Dit duidt ook op levenskracht die duidelijk aanwezig is in 
Zevenhuizen. Een nieuwe ‘generatie’ bewoners en gebruikers zal de komende 
jaren in Zevenhuizen een plek zoeken.    

Dit beeldkwaliteitplan (BKP) gaat niet alleen over Anklaar en Sprenkelaar. Ook 
bedrijvenpark Apeldoorn-Noord 1 is onderdeel van dit BKP. Dit kwalitatief 
hoogwaardige bedrijventerrein vormt één van de visitekaartjes voor bezoekers 
van de stad die Apeldoorn vanaf de A50 in komen rijden. 

In dit beeldkwaliteitplan wordt nader ingezoomd op Anklaar, Sprenkelaar en 
Apeldoorn Noord 1. Met als doel om dat vast te leggen wat het behouden waard 
is en om handreikingen te geven voor verbeteringen nu en in de toekomst. 



plaats te maken voor eengezinswoningen. 
Een andere verandering die zich de komende jaren gaat afspelen 
is een verandering van de bevolkingssamenstelling. Enerzijds een 
toenemende vergrijzing en anderzijds een toestroom van nieuwe 
bewonersgroepen (starters). Elk van deze groepen stelt andere eisen 
aan de woonomgeving en de woning. 

Een laatste aspect dat mogelijk gevolgen heeft voor Anklaar en 
Sprenkelaar is het feit dat woningcorporaties hun woningbezit deels 
gaan verkopen. De veelal uniforme clusters van buurtjes in de wijk 
zullen dan mogelijk een gedaantewisseling ondergaan doordat 
blokken niet meer gezamenlijk worden onderhouden maar per pand.        

Het beeldkwaliteitplan is niet alleen bedoeld om bestaande, kwaliteiten 
te beschrijven en vast te leggen, maar ook om bovengenoemde 
ontwikkelingen mogelijk te maken zonder dat dit ten koste gaat van 
de bijzondere karakteristiek van de wijk. 

1.3 Juridische status Beeldkwaliteitplan (BKP)
Voorliggend BKP maakt helder welke ambities en eisen er worden 
gesteld aan de ruimtelijke verschijning van gebouwen en de openbare 
ruimte. Enerzijds wordt dit nagestreefd met een Handreiking 
Ruimtelijke Kwaliteit en anderzijds met regels. 

Handreiking
Een Handreiking helpt bij het maken van plannen en ontwerpen 
die passen binnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een 
gebied. Het geeft vooral inspiratie en reikt aanbevelingen, suggesties 
en ideeën aan om tot mooie en haalbare plannen te komen. Een 
Handreiking prikkelt, stimuleert en enthousiasmeert en is een echt 
hulpmiddel voor iedereen die bouwt, verbouwt, verbetert of verandert 
in het gebied. Een Handreiking heeft dan ook geen juridische status.  
 
Regels
De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is een belangrijk instrument om 

1.1 Voorgeschiedenis
Een bestemmingsplan legt vast hoe de grond gebruikt en bebouwd 
mag worden. Het is een belangrijk middel om de kwaliteit van 
uw woonomgeving goed te beschermen. Alle gronden in het 
bestemmingsplangebied krijgen een eigen bestemming in het plan.  
Het nieuwe bestemmingsplan heeft overwegend een beheerskarakter, 
waarbij de bestaande situatie uitgangspunt is. Waar mogelijk worden 
nieuwe ontwikkelingen meegenomen. 

In vergelijk met de voorgaande bestemmingsplannen bieden de 
regels in dit nieuwe beheerplan naar aanleiding van algemene 
maatschappelijke en gewenste ontwikkelingen meer ruimte aan 
met name de bewoners. Voorbeelden hiervan zijn de veelal ruimere 
bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen. 

Aanvullend op het bestemmingsplan wordt ook het welstandbeleid 
uitgewerkt in de vorm van een gebiedsgericht welstandskader. Dit 
welstandskader is een uitwerking van de kadernota ‘over welstand 
geschreven’ die in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

1.2 De beeldkwaliteitopgave
Anklaar en Sprenkelaar zijn herkenbaar aan een sterke stedebouw-
kundige structuur met brede straatprofielen, strokenverkaveling en  
hoog-, middelhoog- en laagbouw in gelijksoortige clusters. Dit alles is 
opgenomen in streng rechthoeking raster waarin ook groen en water 
een belangrijke rol spelen. Deze opbouw geeft de wijk een herken-
baarheid én vormt een goede basis voor nieuwe ontwikkelingen als 
wijkvernieuwing. 

In Anklaar en Sprenkelaar zijn, net als in veel naoorlogse wijken, 
veranderingen gaande of staan op het punt te beginnen. Veel  woningen 
en voorziengen voldoen niet meer aan de huidige marktvraag of 
ze zijn sterk verouderd. Plan Het Podium is een voorbeeld van 
wijkvernieuwing waarbij grootschalige galerijflats werden gesloopt om 
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het karakter van de wijk te versterken. Toch is dat niet voldoende. De 
wetgeving vraagt namelijk ook regels om voldoende rechtszekerheid 
te geven aan alle belanghebbenden. Daarom is de ambitie van 
de Handreiking waar nodig vertaald in het bestemmingsplan en in 
hoofdstuk 4 van dit Beeld Kwaliteit Plan (hierna BKP genoemd) waarin 
het welstandskader is verwoord.  

1.4 Omgang met monumenten
Voor het aanpassingen of wijzigen van een monument is een vergunning 
nodig op grond van de Monumentenwet (bij Rijksmonumenten) en 
de Monumentenverordening (bij gemeentelijke monumenten). Hierbij 
wordt door middel van maatwerk gezocht naar een goed evenwicht 
tussen het oorspronkelijke karakter en de vernieuwingen of de nieuwe 
bestemming. 

Overigens is in dit deel van Zevenhuizen slechts één Gemeentelijk 
monument aanwezig; Sluisoordlaan 398-400 (zie afbeelding 
hiernaast). 

1.5. Achtergrondinformatie
In het Voorontwerp Bestemmingsplan zijn alle vigerende 
beleidskaders uitgebreid beschreven. Voor het BKP zijn ook een 
aantal specifieke gebiedsanalyses en bronnen gehanteerd (zie 
hoofdstuk 5; Bronnen). Uit deze bronnen  zijn tekstfragmenten 
overgenomen.

1.6. Relatie Beeldkwaliteitplan met bestemmingsplan
In het nieuwe bestemmingsplan wordt een juridische regeling 
opgenomen over de wijze waarop gronden mogen worden gebruikt 
en in welke mate ze mogen worden bebouwd. Daarnaast wordt een 
beeldkwaliteitplan opgesteld. Naast het officiële welstandskader (dit 

zijn de regels op grond van de Woningwet waaraan de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit plannen toetst) worden in het beeldkwaliteitplan 
handreikingen gegeven over de wijze waarop de gebiedseigen 
kwaliteiten versterkt kunnen worden. Deze handreikingen worden niet
alleen voor bebouwing gegeven maar ze hebben ook betrekking op 
de inrichting van de openbare ruimte en aspecten als bijvoorbeeld 
erfscheidingen en groenstructuren.

1.7 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een korte karakteristiek gegeven van de 
historische ontwikkeling van de gebieden Anklaar en Sprenkelaar 
en Apeldoorn Noord 1. Deze beschrijving vormt de basis voor de 
handreiking ruimtelijke kwaliteit die in hoofdstuk 3 is beschreven. 
Gezien het feit dat Anklaar en Sprenkelaar zeer verwant aan elkaar 
zijn worden deze wijkdelen als één eenheid beschreven. Apeldoorn - 
Noord1 krijgt een eigen beschrijving. In hoofdstuk 4 tenslotte is het 
gebiedsgericht welstandskader beschreven. 

Sluisoordlaan 398 - 400



Aan de slag in 8 stappen!

    1 >

    2 >

    3 >

    4 >

Zoek de plek op in het 
gebied waarmee u aan de 

slag wil gaan. 
Laat u inspireren door de 
ruimtelijke bouwstenen in 

hoofdstuk 2 en de 
handreikingen in 

hoofdstuk 3.

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

    

       Ga naar buiten!!!! 
Kijk niet alleen naar de locatie 

waarmee u aan de slag wil gaan 
maar vooral ook naar de 

omgeving. Welke kwaliteiten 
zijn er al en welke kunnen 

versterkt worden?

Bekijk de intermezzo’s. 
Lees hier over specifieke 
thema’s als bv architec- 
tuur, houtwallen, inritten 

en erfgrenzen
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    5 >

    6 >

    7 >

    8 >

Bekijk de welstands-
kaders in Hoofdstuk 4 

zodat u weet aan welke 
formele eisen de wel-
standscommissie alle 

plannen toetst

Ga schetsen. 
Combineer uw wensen 

met de handreikingen en 
verken al tekenend de 
mogelijkheden. Durf te 

experimenteren!

Zorg voor een goede 
inpassing in de omgeving. 
Een landschapsarchitect of 

stedebouwkundige kan u hierbij 
adviseren. Het inpassen van 

nieuwe elementen in 
bestaand gebied is 

hun specialiteit

In het groot Apeldoorns 
Landschapskookboek en het 

Klein Apeldoorns Dorpen 
Kookboek staan nog meer tips 
die kunnen bijdragen aan een 

mooier dorp in een mooier 
landschap.
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Wijkbeeld

2



Anklaarseweg Anklaarseweg

Anklaarseweg

Voorstedelijke bebouwing a.d. Anklaarseweg Anklaarseweg Homerusstraat

Anklaarseweg Aristotelesstraat
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Sprenkelaar en Anklaar is...... VERBONDEN  
Anklaar-Sprenkelaar kent een uitstekend netwerk van wegen en 
langzaamverkeersroutes die de wijk verbinden met het centrum van 
Apeldoorn én met de uitvalswegen. Ook binnen de wijk is een helder 
patroon van ontsluitingswegen.
  
Sprenkelaar en Anklaar is...... GROEN 
Het openbare groen en het water zijn belangrijke waardes van 
Anklaar-Sprenkelaar.  

Sprenkelaar en Anklaar is...... OUD  
De wijk is als grootschaligestadsuitbreiding zogezegd ‘op de 
tekentafel’ ontworpen. Toch zijn er delen van Anklaar-Sprenkelaar 
die als overblijfselen uit het verleden in de ‘nieuwbouw’ zijn 
opgenomen. 

Sprenkelaar en Anklaar is...... NIEUW
Er is de afgelopen jaren gewerkt aan wijkvernieuwing van Anklaar 
en Sprenkelaar. Deels omdat de marktvraag anno 2012 anders is 
dan ruim veertig jaar geleden, deels omdat bepaalde gebouwen 
‘op’ zijn. Op dit moment wordt er nog gebouwd aan ‘Het Podium’ in 
Anklaar. Op termijn wordt in deze buurt het winkelcentrum Anklaar  
herontwikkeld en krijgt locatie ‘van Zeist’ aan de Anklaarseweg een 
nieuwe bestemming met woningbouw. 

Sprenkelaar en Anklaar is kortom een veelkleurige wijk. Op de 
navolgende pagina’s wordt een foto-impressie gegeven van de wijk.  

2.1 Impressie Sprenkelaar en Anklaar 
Hoewel Sprenkelaar en Anklaar op het eerste gezicht eentonig lijkt 
is het eigenlijk een zeer diverse wijk met een herkenbare rechte 
structuur. 

De wijk laat zich moeilijk in één begrip karakteriseren. 

Sprenkelaar en Anklaar is...... RUIM  
Eén van de dingen die opvalt aan de wijk loopt is de ruime opzet. De 
openbare ruimte en straatprofielen zijn over het algemeen riant.

Sprenkelaar en Anklaar is...... DIVERS 
Naast ‘wonen’ zijn er tal van andere functies in de wijk; scholen 
voor basisonderwijs, winkelvoorzieningen en ruimte voor sport en 
recreatie. 

Sprenkelaar en Anklaar is...... KLEINSCHALIG 
Het woningbestand bestaat voor de grootste deel uit grondgebonden 
wonigen, eengezinswoningen met tuin. 

Sprenkelaar en Anklaar is...... GROOTSCHALIG  
De flatgebouwen die staan opgeteld in een strakke lijn, zijn 
beeldbepalend in de wijk. 

Siegfriedstraat, ‘Het Podium’



Anklaarseweg Kinderboerderij Laag Buurlo

Anklaarseweg

Aristotelesstraat Aubadestraat

Agricolastraat 
Aristotelesstraat

Schopenhauerstraat
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Wijkcentrum ‘t Zevenhuis Flats gezien vanaf de Laan van Zevenhuizen

Anklaarseweg



Socratesstraat Homerusstraat 

Pad achter Schopenhauerstraat Schoonbroeksweg

Anklaarseweg, zicht op woonzorgcomplex 
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Vervangende nieuwbouw aan de Laan van Zevenhuizen

Socratesstraat Rigolettostraat



Fauststraat

‘La Tour’ aan de Oost Veluweweg Laan van de Dierenriem

Laan van de Dierenriem
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2.2 Impressie bedrijvenpark Apeldoorn - Noord 1
Bedrijvenpark Apeldoorn - Noord 1 is een hoogwaardig 
bedrijfsterrein ten noorden van Anklaar en gelegen aan de Oost 
Veluweweg. Door de prominente ligging aan de noordelijke 
invalsweg van Apeldoorn vormt het een belangrijk ‘visitekaartje’ 
van de stad. Dit is dan ook de reden dat het bedrijvenpark een 
hoogwaardig karakter en uitstraling heeft wat betreft de openbare 
ruimte én de afzonderlijke bebouwing. 

Uitgangspunten waarop het plan gebaseerd is zijn o.a.: 
• Het streven naar een heldere opzet,
• Groen als samenbindend middel (‘dooraderen’ van het 

bedrijvenpark met bomenlanen, bermen en hagen),
• Representatieve en markante gebouwen inzetten om het imago 

van het bedrijvenpark te versterken. Dit met name aan de Oost 
Veluweweg, 

• Aandacht voor architectuur en de openbare inrichting.

Het bedrijvenpark is anno 2012 bijna volledig ontwikkeld. Er resten 
nog slechts enkele onbebouwde kavels. De openbare ruimte is ‘af’. 

Wat opvalt is de hoogwaardige kwaliteit van de architectuur. 
Haast elk bedrijfsgebouw is op zichzelf bijzonder. De ‘rust’ in deze 
kakofonie van beelden wordt gevormd door de heldere opzet van 
de openbare ruimte, waarin groen een belangrijke rol speelt. De 
hoofdwegen hebben alle een grasberm en laanbeplanting en op de 
overgangen tussen openbare ruimte en kavels zijn hagen geplant.   

Het bedrijvenpark wordt richting de A50 voortgezet in Zuidbroek. De 
gewenste beeldkwaliteit is gelijk aan die van Apeldoorn - Noord 1, 
zodat op termijn één hoogwaardige bedrijvenstrook langs de Oost 
Veluweweg vanaf de A50 tot aan de Laan van Zevenhuizen ontstaat.  
 

LV-route vanaf Watermanstraat

Zicht op Vellertheuvel (Zuidbroek) vanaf Tweelingenlaan



Schorpioenstraat

Tweelingenlaan ‘La Tour’ gezien vanaf de Vissenstraat Schorpioenstraat

Oost Veluweweg en Boogschutterstraat
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Schorpioenstraat

Steenbokstraat ‘La Tour’ gezien vanaf de Vissenstraat

Oost Veluweweg en Boogschutterstraat

Groenzone met waterloop op grens met Zuidbroek

Tweelingenlaan



Situatie in 1958 Situatie in 1976

Situatie in 1915
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2.3 Ruimtelijke analyse 
Historische achtergrond Zevenhuizen
In de periode van 1872 tot 1915 ontwikkelde het gebied van de
huidige woonwijk Zevenhuizen zich geleidelijk. Langs de wegen 
ontstond verspreide lintbebouwing met een kleine concentratie in 
de buurtschap Zevenhuizen, langs de huidige Zevenhuizenseweg, 
Oosterlaan en Trekweg. 

De wezenlijke veranderingen in dit gebied zouden pas plaatsvinden 
tussen 1962 en 1975 toen Zevenhuizen een belangrijk 
uitbreidingsgbied van Apeldoorn werd. Op de kaarten is de 
geleidelijke ontwikkeling van Zevenhuizen te zien. In geel en rood is 
aangeven welke elementen van vroeger behouden zijn gebleven in 
het huidige Anklaar en Sprenkelaar.   

Structuurplan 1962
De basis voor het uitbreidingsplan van Zevenhuizen werd gelegd 
in het Structuurplan van 1962 van ir. Dick Delver. In het plan is 
sprake van een heldere hiërarchische verkeersstructuur, waarin de 
voorzieningencentra werden geplaatst aan de binnenringen. In het 
bijbehorende vlekkenplan toont het Structuurplan van 1962 de visie 
achter de opzet van de stad. Om het ‘verwarrend onharmonisch 
beeld’ van de eerdere uitbreidingsplannen te corrigeren werd de 
‘onafgemaakte krans’ van woonwijken voltooid met de bouw van 
Zevenhuizen en De Maten. De opzet van het Structuurplan was 
zodanig dat de woonvlekken nooit ver gesitueerd waren van het 
centrum met z’n winkels en kantoren. De nieuwe verkeersstructuur 
speelde daarin een hoofdrol.



Structuurkaart 2012
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Sprenkelaar en Anklaar als onderdeel van Zevenhuizen
Zevenhuizen is projectmatig tot stand gekomen volgens het principe 
van de functionalistische stedenbouw: een groene wijk met een 
strikte scheiding van functies en een herhaling van identieke 
woonbuurten met industriële en gestapelde bouw. 

Zevenhuizen bestaat uit vier wijkdelen; naast Anklaar en 
Sprenkelaar zijn dit De Mheen en Sluisoord. Deze twee laatste delen  
liggen ten zuiden van de Laan van Zevenhuizen en vallen buiten het 
kader van dit beeldkwaliteitplan.  

Ruimtelijke structuur (zie structuurkaart hiernaast) 
De Anklaarseweg vormt samen met de Sluisoordlaan de 
ruggengraat van dit deel van Zevenhuizen. Aan beide zijden van 
deze wegen zijn de verschillende buurten aangetakt. Hierbij zorgt de 
opzet met loodrecht op elkaarstaande structuren van wegen-, groen- 
en bebouwing voor de ruimtelijke ordening. 

De wijk manifesteert zich langs de hoofdwegen Kanaal Noord 
en de Laan van Zevenhuizen door grootschalige, gestapelde  
woonbebouwing. Deze vormen een nadrukkelijk front naar deze 
wegen toe.     

 



Groen-blauwe structuur
Lichtgroen =  Groenstructuur w.o. parken 
groen =  Sport- en recreatieve voorzieningen
Blauw =  Waterstructuur

Sportvoorzieningen 

Kinderboerderij 
‘Laag Buurlo’ 

Park

Park
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De Tweelingenlaan heeft als interne ontsluitingsstraat is kleiner 
qua breedte met maar aan één zijde een berm met bomen. 
Ontsluitingsstraten die hierop aantakken bestaan alleen uit 
verharding zonder openbaar groen. 

In het gehele bedrijvenpark worden de overgangen tussen openbare 
ruimte en percelen gevormd door hagen.   

 

Groen als structuurbepalend element in Sprenkelaar en Anklaar
Zevenhuizen is dooraderd met groenstroken langs waterstructuren. 
Deze zijn vooral bedoeld als ‘gebruiksgroen’ en geen ‘kijkgroen’ 
en als “....voor de leefbaarheid van een woonwijk noodzakelijke 
elementen”. De groene vijvertaluds, maar ook de groenstroken 
voor de woningen, laanbeplantingen, schooltuinen, sportterreinen 
en groene ruimten tussen de hoogbouw hadden als doel de wijk 
een groene aanblik te geven. In de brochure ‘Dit is Zevenhuizen’ 
werd nogmaals het belang van het groen benadrukt onder de 
titel ‘Zevenhuizen wordt groen en blauw’: “Deze langgerekte 
waterpartijen met hun nu eens flauw glooiende en dan weer steile 
oevers zullen met de omringende bebouwing in belangrijke mate het 
uiterlijk van Zevenhuizen bepalen”. Dit is heden ten dage nog steeds 
zichtbaar in de wijk. De ruime opzet in combinatie met het groen 
vormt het één van de kwaliteiten van Sprenkelaar en Anklaar. 

Onderdeel van de groenstructuur zijn ook een cluster met 
sportvoorzieningen ten noorden van de Anklaarseweg en de 
kinderboerderij Laag Buurlo. 

Groentoepassing in bedrijvenpark Apeldoorn Noord 1
Het bedrijvenpark kent een duidelijke hiërarchie tussen de 
verschillende straten. Dit is af te zien aan de straatprofielen waarin 
al dan niet groen is toegevoegd: De Laan van de Dierenriem en de 
Laan van de Leeuw vormen de hoofdontsluitingswegen voor niet 
alleen het bedrijvenpark maar ook voor de achterliggende woonwijk 
Zuidbroek. Deze lanen kennen een riant profiel met grasbermen en 
dubbele bomenrijen aan weerszijden van de weg. Ook bij de Oost 
Veluweweg en bij de parallel daaraan lopende Boogschuttersstraat 
wordt riant gebruik gemaakt van groen. 



Infrastructuur (afbeelding links)
Zwart-vet =  Hoofdwegenstructuur (met straatnamen)
Zwart =  Straten
Geel =  Langzaamverkeersstructuur
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Infrastructuur (afbeelding links)
Zwart-vet =  Hoofdwegenstructuur (met straatnamen)
Zwart =  Straten
Geel =  Langzaamverkeersstructuur

Infrastructuur in Sprenkelaar en Anklaar
Sprenkelaar en Anklaar kent een uitstekende ontsluiting op 
stadsniveau door de ligging aan de Deventerstraat, de Laan van 
Zevenhuizen en Kanaal-Noord / Oost Veluweweg. Deze wegen 
vormen de verbinding met zowel de overige delen van de stad als 
ook naar de snelweg A50. 

Op wijkniveau vormen de Anklaarseweg, de Sluisoordlaan en de 
Fauststraat en de Aristotelesstraat de hoofdontsluitingswegen. Voor 
het bedrijvenpark zijn de Laan van de Dierenriem en de Laan van de 
Leeuw de belangrijkste ontsluitingswegen. Algemeen kenmerk van 
deze wegen is de ruime opzet van het  profiel met veel ruimte voor 
groen in de vorm van bermen en laanbeplanting.  

Vanaf deze wegen takt een fijnmazig netwerk van buurtstraten 
en langzaamverkeersroutes af. Algemeen kenmerk van al deze 
wegen is, net als alle andere structuren in de wijk, de rastervormige 
opzet. Deze straten zijn over het algemeen steniger van opzet maar 
kennen desondanks een ruime opzet in vergelijking met andere 
wijken in de stad.  

Infrastructuur in bedrijvenpark Apeldoorn Noord 1
Het bedrijvenpark wordt door twee hoofdontsluitingswegen; de Laan 
van de Dierenriem en de Laan van de Leeuw, ontsloten. Tussen 
deze wegen ligt de Tweelingenlaan als een interne ontsluiitngsruit 
en vanaf deze weg takken de overige straten aan, zodat een 
waaiervormig netwerk van wegen ontstaat. De maat en de opzet 
van de profielen bepalen de hiërarchie tussen de verschillende 
ontsluitingswegen binnen het bedrijvenpark.   

Op de grens van het bedrijvenpark met de woonwijk Zuidbroek loopt 
een watergang met daarlangs een wandelpad. 



Bebouwing (afbeelding links)
Paars = Kantoren- en bedrijfsbebouwing 
Roze = Woonbebouwing
Rood = Voorzieningen

Ruimtelijke verbijzonderingen (afbeelding boven)
Rood =  Hoog accent / landmark
Oranje = Accent of architectonisch bijzonder gebouw/complex
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Bebouwing
Functionele indeling Sprenkelaar en Anklaar
Sprenkelaar en Anklaar bestaat hoofdzakelijk uit woongebieden in 
grondgebonden of gestapelde vorm. Hiertussen zijn voorzieningen 
gebouwd in de vorm van winkels (winkelcentrum Anklaar), scholen, 
recreatieve voorzieningen (o.a. parken, zwembad De Sprenkelaar 
en een kinderboerderij).  

Qua winkelvoorziening vormt Winkelcentrum Anklaar het hart van 
de wijk. Het bedient onder andere de wijkdelen Sprenkelaar en 
anklaar en ook de nieuwbouwwijk Zuidbroek (Om die reden is in 
Zuidbroek ook geen groot voorzieningencentrum gepland). Rondom 
dit centrum zijn ook andere voorzieningen opgenomen zoals 
een verzorgingstehuis. Op dit moment wordt er gewerkt aan een 
grootschalig herstructureringsplan voor het winkelcentrum plus het 
omliggende gebied. Om die reden wordt het winkelcentrum dan ook 
buiten het kader van dit BKP gehouden.   

Stedebouwkundige structuur
Een rechthoekig raster vormt de onderlegger voor de wijk en vormt 
de basis waaraan alle ruimtelijke structuren zijn gekoppeld. Op een 
lager schaalniveau zijn de verschillende buurten opgezet als een 
open strokenverkaveling, waarbij de bebouwing in een bepaalde 
ruimtelijke compositie ten opzichte van elkaar is geplaatst. Dit 
geldt ook voor de gestapelde bouw. Hier worden de flatwoningen 
in combinatie met openbaar groen ingezet als overgangsgebieden 
tussen de doorgaande wegen (o.a. Laan van Zevenhuizen en 
Fauststraat) en de achterliggende, kleinschalige woonbuurten. 

Accentuering van de structuur door hoogbouw
In de eerste ontwerpen voor Zevenhuizen speelde hoogbouw 
een grote rol. Het ontwerpplan bevatte een combinatie van op 
elkaar afgestemde complexen hoog-, middelhoog- en laagbouw. 
Dit  als middel om gemeenschappelijke groenzones te creëren, 



Kapvormen
Rood  = Bebouwing met een hellende kapvorm 
Blauw  = Bebouwing met een platte afdekking
Geel  = Variatie van hellend en plat afgedekte bebouwing

Grondgebonden woningen met een platdak
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Kapvormen
Rood  = Bebouwing met een hellende kapvorm 
Blauw  = Bebouwing met een platte afdekking
Geel  = Variatie van hellend en plat afgedekte bebouwing

waaraan woningen van verschillende prijsklasses gesitueerd 
moesten worden. De concentratie van verschillende woonvormen 
zou een stedelijk niveau van gemeenschappelijke voorzieningen 
haalbaar maken. Om seriematig met geprefabriceerde onderdelen 
te kunnen bouwen was het noodzakelijk de hoogbouw in clusters 
te concentreren. Dit leidde uiteindelijk tot een concentratie van 
hoogbouw langs de Laan van Zevenhuizen, de Fauststraat en (o.a.) 
de geplande binnenring (Sluisoordlaan).

Grondgebonden woningen
Het gros van de bebouwing in Anklaar en Sprenkelaar bestaat uit 
grondgebonden woningen. Opvallend hierbij is het naar verhouding 
grote aandeel van woningen met platdak. 

Bedrijvenpark als visitekaartje van Apeldoorn 
In de jaren tachtig is aan Kanaal Noord / Oost Veluweweg 
een hoogwaardig, representatief bedrijvenpark ontwikkeld. 
De  bedrijfsbebouwing kent een, in vergelijking met andere 
bedrijventerreinen in Apeldoorn, hoge kwaliteit. Qua functie 
bestaat het overgrote deel van de bedrijven uit productiehal met 
bijbehorende kantoorfunctie. Uitzondering hierop zijn onder andere 
de kantoortoren ‘La Tour’ en het kantoor van het Waterschap. 

De structuur kent een duidelijke hiërarchie; van een hoge orde zijn 
de bebouwingranden langs de Oost Veluweweg en aan de Laan 
van de Dierenriem en de Laan van de Leeuw (de ‘entrees’). Deze 
hebben duidelijk een ‘etalagefunctie’ voor niet alleen het bedrijf maar 
voor het gehele bedrijvenpark. Dit geldt in mindere mate voor de 
bebouwing in de overige delen van het bedrijvenpark. 
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Handreiking 
ruimtelijke 

kwaliteit3



3.1 Overkoepelende ambities en handreikingen 
Ruimtelijke studies (zie hoofdstuk 5; Bronnen) voorafgaande aan 
dit beeldkwaliteitplan vormen het vertrekpunt voor de nu volgende 
ambities en handreikingen.  

In het ruimteconcept van de naoorlogse wijken keert een aantal 
ontwerpprincipes telkens terug. De open strokenverkavelingen 
blijken uiterst precies doorgewerkte composities op een 
architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke schaal. 
Dat geldt niet alleen voor de heldere plaatsing van bouwmassa’s, 
maar ook voor de herhaling en ritmering van een beperkt aantal 
architectonische elementen  (‘bouwstenen’) en materialen. De 
bebouwing is niet nadrukkelijk aanwezig en vormt een achtergrond. 
De aandacht is eerder gericht op de (groene-) ruimte tussen de 
blokken dan op de volumes zelf. Het kleurbeeld is altijd gelaagd 
en complex. De principes van dit ruimtelijke spel zullen duidelijk 
gemaakt worden aan de hand van de uitwerking van de buitenruimte 
en het bouwblok. Hieronder staan een aantal aspecten benoemd 
die voor Zevenhuizen als geheel gelden. Samen vormen deze 
aspecten de oorspronkelijke ‘bouwstenen’ van de wijk. Ze vormen 
een handreiking voor toekomstige herstructureringsopgaven of 
bouwopgaven.   

Gebouwen en bomen zijn schermen in de ruimte

3.1.1 Buitenruimte
Bij het ontwerp van de buitenruimte van Sprenkelaar en Anklaar 
zijn alle middelen ingezet om een zo sterk mogelijk ruimtelijk 
effect op te roepen. Alles draait daarbij om het licht. Bomen, 
heesters en struiken worden gekozen op hun vorm, luchtigheid, 
of juist massiviteit van de kruin, op hun kleur, bloeiwijze en het 
uiteindelijke formaat. Gebouwen en bomen worden als coulissen 
in de ruimte geplaatst, waardoor het verschil tussen voor- en 
achtergrond en de perspectivische werking versterkt worden. De 
bomen worden geplant in rijen en groepen, of solitair geplaatst. Er 
wordt geraffineerd gebruik gemaakt van de schaduwwerking van 
de beplanting (donker of halfschaduw), waardoor de lichtvlekken op 
straat, gazon, bloemperk en gevel geënsceneerd lijken. Het is een 
dansend, bijna schilderachtig ruimtebeeld, dat vanuit elk standpunt 
anders is en nauwgezet de veranderingen van het licht en de 
seizoenen volgt. Bij de bebouwing is de veelheid aan ‘dichtheden’ en 
texturen even sterk als bij de beplanting. Er zijn contrasten tussen 
dichte en opengewerkte vlakken of structuren, tussen gemetselde 
kopgevels en glazige langsgevels. De contrasten tussen dichtheid, 
structuur en textuur maken dat de volumes steeds op verschillende 
manieren worden waargenomen.
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Coulisewerking beplanting: 
variatie in hoogte, kleur en 
dichtheid

Coulisewerking van bebouwing: 
open verkaveling met 
verschillende bouwhoogtes 

Dichte kopgevels markeren 
de contouren van het blok en 
de positionering t.o.v. elkaar 
(dieptewerking) 

Samenvormen alle bouwstenen een veranderlijk, 
gelaagd en landschappelijk ruimtebeeld

3.1.2 Blok
Het bouwblok heeft een heldere bouwvorm en kent een beperkt
aantal architectonische elementen. In de opbouw van het bouwblok
zijn drie hoofdelementen te onderscheiden: de langsgevels, de 
kopgevels (en bij gestapelde bouw de plint). Ze markeren de 
schaal van het blok. In tegenstelling tot de opengewerkte, gelaagde 
en geordende structuur van de langsgevels zijn de kopgevels 
dichte vlakken. De kopgevels vormen een reeks en ritmeren de 
buitenruimte. De plint onderscheidt zich altijd van zowel de kop- als 
langsgevel en legt de relatie met het maaiveld.

Gevelvlak

‘Boekensteunen’

Plint en maaiveld



3.1.4 Gevel
De gevel is een opengewerkte en gelaagde structuur. De 
beeldbepalende kleur is die van de materialen: beton, metselwerk, 
glas en hout. De compositie wordt bepaald door materiaal- en 
textuurverschillen. De materialen hebben geen nadrukkelijke
kleuren, maar sterk wisselende texturen en oppervlaktestructuren. 
Glad, spiegelend, ruw, geprofileerd: de oppervlaktes reageren op 
verschillende manieren op het licht. Kleurcontrasten zijn meestal 
contrasten tussen licht en donker.

Licht-donkerpatroon door kleurverschiollen en de schaduwwerking van 
terugliggende gevlvlakken

De werkelijke plasticiteit 
van de gevel wordt 
pas zichtbaar in het 
zijdelingse aanzicht

3.1.3 Plint
De plint is de sokkel van het gebouw en de zoom van het maaiveld. 
De ruimtelijke en programmatische uitwerking is afwijkend van 
de bovenliggende woonverdiepingen en is afgestemd op de 
inrichting van het maaiveld. De bovenliggende verdiepingen 
worden losgemaakt van het maaiveld doordat de plint werkelijk of 
ogenschijnlijk terugligt. Dit ruimtelijk effect kan op veel verschillende 
manieren worden bereikt: met onderdoorgangen, nissen, maar 
ook door donkere kleuren of glimmende oppervlakken. De plint 
benadrukt de lengte van het blok als geheel en kan variëren van 
een eenvoudige raam- of metselstrook tot een meer gelaagde en 
geritmeerde opbouw.
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3.1.5 Verbindende elementen in een blok
Binnen Zevenhuizen zijn verschillende woningtypologiën toegepast 
met elk een eigen opbouw. Bij elk van dit typen kunnen de 
samenbindende elementen worden onderscheiden. Het zijn deze 
elementen die zorgen voor samenhang binnen het blok. 

Als handreiking willen wij meegeven dat de samenbindende 
elementen als een ruimtelijke eenheid 

Woningen met platdak: De kop-
gevel, de dakrand en de onderlig-
gende raamstrook vormen hier de 
bindende elementen van het blok

Woningen met zadelkap: De kopge-
vel, het dakvlak met schoorstenen 
vormen hier de samenbindende 
elementen van het blok   

Drive-inn woningen: De kopgevel, 
de afwisselende continue raam- en 
borstweringstroken vormen hier de 
samenbindende elementen van het 
blok

3.1.6 De ‘tribune’
Door de halfopen verkavelingstructuur en de grote verschillen in 
bouwhoogtes zijn steeds andere combinaties van gebouwen op 
de voor- en achtergrond zichtbaar. De volumeopbouw is gelaagd. 
Van belang is dat de sprong van groot naar klein niet in één keer 
wordt gemaakt, maar in trapjes als een tribune. In Zevenhuizen 
komen deze tribunes op verschillende schaalniveau’s voor. Zoals 
de tekeningen illustreren heeft de tribune niet alleen betrekking op 
combinaties van gebouwen, maar ook op de combinatie met de 
beplanting.



De wijk als veelkleurig palet met clusters van 
buurten en gebieden met elk een eigen identiteit 
en karakteristiek. 

3.1.7 Woonwijk als veelkleurig palet
Sprenkelaar en Anklaar hebben gevarieerde buurten met elk een 
eigen identiteit en karakteristiek. Deze karakteristieken zijn het 
waard om in de toekomst behouden te blijven. Aanbevolen wordt 
om wijkvernieuwing of herstructurering geclusterd, per buurt aan te 
pakken i.p.v. gefragmenteerd per blok. 
In geval van individuele woningen in één blok zouden bewoners in 
overleg met elkaar tot één kleurenpalet kunnen komen.    

X
Geclusterde aanpak van identieke buurtjes voorkomt fragmentatie
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3.1.9 Zonnecollectoren
Bij toepassing van zonnepanelen op een hellend dak deze zoveel 
mogelijk in dezelfde kleur als de dakpannen uitvoeren. Verder de 
panelen in hetzelfde vlak leggen als de bovenkant van de pannen 
(zie foto). 
In geval van een platdak, dan indien mogelijk uit het zicht vanaf de 
openbare weg te plaatsen op het dak. 

Een groene haag als formele zoom 
van het maaiveld verzachten de 
overgang tussen erf en openbare 
ruimte 

Gebouwde overgangen tussen erf 
en openbare ruimte in de vorm van 
schuttingen geven een rommelige 
uitstraling    

3.1.8 Erfafscheidingen
De kwalteit en uitstraling van de openbare ruimte wordt mede 
bepaald door hoe de erfafscheidingen er uit zien. Een groene 
overgang in de vorm van bijvoorbeeld een haag of een met klimop 
begroeid hekwerk geeft kwaliteit aan de omgeving. 

X



3.2.1 Lintbebouwing
Betekenis en opgave
Sprenkelaar en Anklaar zijn grootschalige wijken in Zevenhuizen. 
Deze naoorlogse wijk is als het ware over het bestaande landschap 
heen gebouwd, zonder dat er sprake is van een echte ‘integratie’ 
van de oorspronkelijke landschappelijke context en de nieuwbouw. 
Van de vooroorlogse bebouwingsstucturen zijn her en der in de 
wijk fragmenten zichtbaar. Deze zijn voornamelijk gelieerd aan 
landwegen en bestaan uit lintbebouwing. 

Ambitie en eindbeeld 
De behouden gebleven landschappelijke- en bebouwingsstructuren 
zijn nog steeds herkenbaar binnen de grootschalige wijk. 

Handreikingen
• Stedebouw: De bestaande bebouwing waar mogelijk ‘los’ te 

houden van de zijerfgrenzen waardoor doorzicht mogelijk blijft 
naar het achtergebied. 

• Architectuur: 
• De architecuur van de vooroorlogse lintstructuren is in het 

algemeen kleinschalig (‘kleine bebouwingsmaat’) en staat 
vaak op relatief ruime kavels, waardoor het algemene beeld 
riant is met veel ‘lucht’ tussen de bebouwing. De kleine maat 
in het oog houden bij (vervangende) nieuwbouw.   

• Nieuwbouw of vervanging van bestaande bebouwing kan 
individueel ontworpen worden, waarbij een eigentijdse 
vormgeving mogelijk is. 

• Openbare ruimte: De oudere structuren kennen vaak een 
integraliteit voor wat betreft de bebouwing, de openbare ruimte 
met daaraan gekoppeld groenstucturen. Deze waar nodig 
versterken door toevoeging van openbaar groen en groene 
overgangen tussen openbare ruimte en kavels.   

Gedifferentieerd beeld van individuele woningen op riante kavels met 
doorzichten tussen de woningen door  

3.2. Handreiking beheersgebieden 
Gebiedsindeling
De wijk kan in een aantal deelgebieden (z.g. ‘themagebieden’) 
worden opgedeeld. Elk van deze thema’s kent een bepaalde 
bebouwingskarakteristiek. In deze paragraaf worden deze 
gebieden na elkaar beschreven. Waar nodig voor de helderheid 
wordt kort ingegaan op de achtergronden van het ontstaan. Voor 
achtergrondverhalen verwijzen wij naar de bronnen zoals vermeld in 
de Bronvermeling (hoofdstuk 5). 
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3.2.2 Moderne architectuur en stedebouw 
Betekenis en opgave
Het grootste deel van Sprenkelaar en Anklaar is planmatig 
van opzet. Dit is duidelijk afleesbaar aan de verschillende 
woonbuurten/clusters die veelal bestaan uit een zich herhalende 
bebouwingsopzet. 

Verwachtte opgaves voor de toekomst zijn:   
• Herstructurering- en transformatie opgaves door een 

veranderende (markt-)vraag naar woningen en andere functies in 
de wijk

• Afstoten van voorzieningen (scholen e.d.) door o.a. een 
veranderende bevolkingssamenstelling

• Verkoop van woningbezit door woningbouwverenigingen

Er zijn binnen dit thema een drietal karakteristieke bebouwingstypes 
te onderscheiden; 
1 Grootschalige en middelgrote gestapelde woningebouw. 
2 Grondgebonden woningebouw. 
3 ‘Objecten’; autonome bouwwerken met een alzijdioge 
uitstraling.  

Ambitie beeldkwaliteit
Sprenkelaar en Anklaar kennen ondanks het feit dat de wijken als 
een grootschalige ontwikkeling in een relatief korte periode zijn 
ontwikkeld en gebouwd een grote diversiteit aan bebouwing op het 
niveau van buurtjes en clusters. Hierbij gaat het om buurten met 
één eenduidig ‘beeld’. Dit is een kwaliteit die het waard is om te 
behouden. Daarom herstructureringsopgaves in de toekomst per 
cluster aanpakken om de eenduidigheid te behouden.   

Handreikingen 
• Stedenbouw:

• De strokenverkaveling als leidend ordeningsprincipe 
overeind houden (ook bij herstructureringsopgaves).
Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven 
van de aanwezige kwaliteit van de bouwwerken en de 
stedenbouwkundige setting. 

• Bij toevoeging of uitbreiding dient de vormgeving van het 
bestaande hoofdgebouw als uitgangspunt. Nieuwbouw of 
vervanging van bestaande bebouwing dient zich te voegen in 
de beeldkwaliteit van de omliggende bebouwing.  

• Herstructurering mag niet leiden tot een schaalvergroting 
waarbij groen of de openbare ruimte in het geding komt. 
Houd rekening met voldoende ‘ruimte’ rondom het gebouw.   



• Architectuur: 
• Variatie op detailniveau maar ondergeschikt aan het  

totaalbeeld van een blok rijenwoningen. 
• Voorkom dat een woningblok een kakofonie van kleuren en 

materialen wordt door te veel ‘individualisering’ (zie ook 3.1.8)
• In geval van een extra laag op een woning (‘optopping’) 

dienen plat afgedekte woningen een platte opbouw te krijgen 
om het architectonische beeld van deze voor Zevenhuizen 
karakteristieke woningen te handhaven. 

• Zorg besteden aan overgangen van zijtuinen aan de 
openbare ruimte. Hier heeft groen blijvende beplanting 
(klimop o.i.d.) de voorkeur voor een gebouwde oplossing 
zoals prefab schermen.    

• Openbare ruimte: De ruime opzet van de groen- en 
waterstructuren behouden (Geen toevoegingen van bebouwing 
in parken!). Groen op lager schaalniveau waar mogelijk 
toevoegen.  X

Streef op bloknivo naar eenheid in kleur- en materiaalgebruik bij bij-
voorbeeld borstweringen. Dat voorkomt een kakafonie aan kleuren.  

Houdt bij gebouwen die vrij in de ruimte staan rekening met een alzijdige 
oriëntatie en voldoende (groene) ruimte tussen gebouw en kavelgrens
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3.2.3 Traditionalistische architectuur in blokverkaveling 
Betekenis en opgave
Het kleinschalige woonbuurtje rondom de Homerusstraat vormt een 
enclave in Sprenkelaar qua ligging en beeldkwaliteit.    

Ambitie beeldkwaliteit
De woonbuurt is te karakteriseren als ‘eenheid in verscheidenheid’; 
Elke woning heeft een eigen expressie maar er is duidelijk sprake 
van een samenhang qua massa, schaal, detaillering, enzovoorts. 
Ook het feit dat de bebouwing in deze buurt in een zelfde periode is 
gebouwd maakt dat er sprake is van een eenheid. 

Handreikingen 
• Stedebouw: 

• Ook in toekomst zorg besteden aan overgangen tussen 
openbare ruimte en (zij-)tuinen. 

• Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven 
van de aanwezige kwaliteit van de bouwwerken en de 
stedenbouwkundige setting. 

• Architectuur: 
• 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.

3.2.4 Parken, groenzones, begraafplaatsen
Betekenis en opgave
De groenzones, samen met de daaraan gekoppelde waterstructuur, 
vormen de dragers van de wijk. Ze geven de wijk letterlijk lucht en 
ruimte en vergroten daarmee de leefbaarheid.  

Ambitie beeldkwaliteit
Behoud van het groen als kernkwaliteit van Sprenkelaar en Anklaar.  

Handreikingen 
• Stedebouw: Steeds de twee-eenheid ‘groen’ en ‘rood’ 

(bebouwing) op een goede wijze met elkaar in relatie brengen. 
• Openbare ruimte: Waar nodig de sociale veiligheid van paden in 

de groenzones en parken verbeteren.  



3.2.5 Sport, recreatie
Betekenis en opgave
Sport en recreatieve voorzieningen vergroten de leefbaarheid van 
de wijk. De nabijheid van twee van dergelijke functies in Sprenkelaar 
en Anklaar is een kwaliteit. Wel dient eventuele ‘visuele’ en andere 
overlast van met name sportvelden zo veel mogelijk beperkt te 
worden door een goede afscherming van deze voorzieningen voor 
omliggende woningen. 

Ambitie beeldkwaliteit
‘Groen’ dient de overhand te hebben bij deze functies. Niet alleen 
door verharding en bebouwing zoveel mogelijk te beperken maar 
ook in de vorm van afschermend groen (bossages, bomen) 

Handreikingen 
• Stedebouw: 

• Goede groene afscherming van sportcomplexen
• Reclame-uitingen beperkt houden tot rondom het complex. 

• Architectuur: Binnen de groene omkransing van een (sport-) 
complex is relatief veel vrijheid voor architectonische expressie. 

• Openbare ruimte: De sportvelden waar dat nog nodig is met 
groen (struikgewas en bosages) omzomen als buffer met 
omliggende woonbebouwing. 

Met groen omzoomd sportveld
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3.2.6 Bedrijventerrein
Betekenis en opgave
Bedrijvenpark Apeldoorn Noord 1 is een hoogwaardig bedrijfsterrein. 
De oorspronkelijke visie is bijna volledig tot stand gekomen. Nog een 
paar plekken in het gebied zijn onbebouwd. 

Op stadsniveau vormt Apeldoorn Noord 1, samen met het 
naastgelegen (nog te ontwikkelen) bedrijventerrein van Zuidbroek de 
noordelijke entree van Apeldoorn.    

Ambitie beeldkwaliteit
Continuering van de hoog ingezette ambities. 

Handreikingen 
• Stedebouw: 

• Bij toevoeging of uitbreiding dient de vormgeving van het 
bestaande hoofdgebouw als uitgangspunt. Nieuwbouw of 
vervanging van bestaande bebouwing dient zich te voegen in 
de beeldkwaliteit van de omliggende bebouwing.  

• Meer zorg besteden aan de overgang tussen het 
bedrijvenpark en de omliggende buurten (m.n. Zuidbroek) 
door groeninvulling. De bedrijfsbebouwing meer aan het oog 
onttrekken voor de bewoners van Zuidbroek.  

• De reclame uitingen op kavelniveau meer in de hand houden 
zodat een minder ‘kakofonisch’ beeld ontstaat.  

• Architectuur: De hoogwaardige kwaliteit van de verschillende 
gebouwen als inspiratie voor toekomstige bebouwing. Individuele 
expressie en eigentijdse vormgeving is mogelijk 

• Openbare ruimte: 
• De overgangen tussen openbaar en privé middels hagen 

is op veel plekken over een lange lengte doorbroken. 
De continuïteit zou moeten worden teruggebracht op 
kavelniveau.

• Waar nodig de sociale veiligheid van langzaam 
verkeersroutes in het gebied verbeteren.  

Houdt rekening met de sociale veiligheid van langs langzaam 
verkeersroutes; voldoende verlichting en zo min mogelijk hoog 
opgaand groen) 
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Welstands-
kader

4



Straatnamen



Sprenkelaar en Anklaar Beeldkwaliteitplan en Welstandskader 51

Beleidsmatige verankering 
welstandsbeleid binnen 
gemeente Apeldoorn

verplichtende regels stelt. Op bijgaande kaart kunt u zien welk 
welstandsniveau voor u van toepassing is. 

Matrix
Op basis van (sub)thema’s en welstandsniveaus zijn in de matrix op 
pagina 53, 54 en 55 de regels uitgewerkt waaraan uw plan tenminste 
moet voldoen. Indien u meer achtergrondinformatie wenst over 
het formele welstandsbeleid adviseren wij u de Kadernota “Over 
welstand geschreven” te lezen. Deze kunt u vinden op de site van 
Gemeente Apeldoorn (www.apeldoorn.nl), onder de zoekterm “Over 
welstand geschreven”. 

4.1.Algemeen
In dit hoofdstuk worden de formele regels beschreven waaraan uw 
plan (en het plan van uw buren) tenminste moet voldoen. Het is een 
soort minimale kwaliteitsgarantie op grond van de Woningwet. Aan 
de regels uit dit hoofdstuk wordt uw plan formeel getoetst door de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Wanneer uw plan is ontwikkeld op basis van de Handreikingen in 
hoofdstuk 3 mag u er vanuit gaan dat uw plan ook voldoet aan de 
formele regels in dit hoofdstuk. Het is dan niet meer nodig om verder 
te lezen. Mocht desondanks uit de toetsing door de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit onverhoopt blijken dat uw plan toch niet 
helemaal voldoet dan is de commissie verplicht om dit aan u uit te 
leggen.

De werkwijze van de commissie wordt verder uitgelegd op www.
apeldoorn.nl

4.2. Hoe werkt het welstandskader?
Thema’s
In het welstandsbeleid is het grondgebied van Apeldoorn verdeeld 
in diverse thema’s die het karakter van een gebied weergeeft. 
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. De thema’s van dit plangebied staan op bijgaande kaart. 

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 



Overzichtskaart welstandsthema´s Apeldoorn 
(uitsnede t.p.v. Anklaar - Sprenkelaar en Apeldoorn - Noord 1)

‘Lintbebouwing’

‘Moderne architectuur en stedebouw’

‘Traditionalistische architectuur 
in blokverkaveling’

‘Parken, groenzones, begraafplaatsen’

‘Sport, recreatie’

‘Bedrijventerreinen’
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Zwaar

Normaal

Soepel

Vrij

In relatie tot de omgeving 
en op zichzelf staand

In relatie tot de omgeving 
en op zichzelf staand

In relatie tot de omgeving

Geen toetsing

In relatie tot de omgeving 
en op zichzelf staand

In relatie tot de omgeving

Geen toetsing

Geen toetsing

Welstands
niveau

Voor de achtergevel Achter de achtergevel

Overzichtskaart welstandsniveau´s Apeldoorn 
(uitsnede t.p.v. Anklaar - Sprenkelaar en Apeldoorn - Noord 1)

Anklaar - Sprenkelaar Beeldkwaliteitplan en Welstandskader 



SITUERING / ORIENTATIE

(bestemmingsplan is maatgevend)

MASSA / VORM

(bestemmingsplan is maatgevend)
‘Lintbebouwing’ Bebouwingslint, bestaande uit vrijstaande 

bebouwing, enkele 2-onder-1-kap woningen, 
(vooroorlogse) boerenerven. Geen gescha-
kelde woningen

Eenduidige hoofdmassa, afgedekt met hel-
lende kap

Parkeren op eigen terrein
Overgang tussen openbare ruimte en perceel 
Percelen bij voorkeur met groen afschermen 
(b.v. hagen of hekwerken met klimop). Ge-
bruik van ‘prefab-schermen’ bij zijerfgrenzen 
is onwenselijk

GRONDVLAK

(bestemmingsplan is maatgevend)

‘Moderne architectuur en  
stedebouw’

Bebouwingsclusters met een rechthoekig ver-
kavelingspatroon. De bebouwing binnen een 
cluster kent een hoge mate aan uniformiteit
Objecten in het groen hebben een alzijdige 
oriëntatie

Enkelvoudige massaopbouw (strokenbouw), 
geen samengestelde volumes 
Grotere vrijheid bij objectmatige bebouwing 
(scholen e.d.) die vrij in de groene ruimte 
staan

Bouwen in de rooilijn
Overgang tussen openbare ruimte en perceel 
Percelen bij voorkeur met groen afschermen 
(b.v. hagen of hekwerken met klimop). Ge-
bruik van ‘prefab-schermen’ bij zijerfgrenzen 
is onwenselijk

‘Traditionalistische 
architectuur in 
blokverkaveling’

‘Eenheid in verscheidenheid’; woningen staan 
vrij op het kavel in een rij aan de straten

Enkelvoudige hoofdmassa’s
Individuele expressie per woning, maar zich 
wel voegend in de bebouwing in de buurt

Parkeren op eigen terrein 
Overgang tussen openbare ruimte en perceel 
Percelen bij voorkeur met groen afschermen 
(b.v. hagen of hekwerken met klimop). Ge-
bruik van ‘prefab-schermen’ bij zijerfgrenzen 
is onwenselijk

‘Parken, groenzones, 
begraafplaatsen’

Bebouwing in groenzones opvatten als 
objecten ‘te gast’ in de ruimte.  

Compacte footprint 
Complexe samenstelling van verschillende 
volumes is mogelijk
Maximale hoogte 2 lagen mits voldoende 
(groene) ruimte rondom het gebouw

Perceel indien mogelijk niet afbakenen van 
de openbare ruimte

‘Sport, recreatie’ Solitaire bebouwing aan de rand van de 
(open) velden

Eenvoudige hoofdvormen in één laag
Elementen als tribuneoverkappingen 
en luifels bieden aanleidingen voor een 
expressieve vormgeving

‘Bedrijventerreinen’ Bebouwing straatgericht georiënteerd Moderne architectuur met individuele expres-
sie
Open/transparant  naar de straatzijde toe 

Parkeren dient op eigen terrein te worden 
opgelost
Buitenopslag dient uit het zicht vanaf de 
openbare ruimte te worden opgelost

WELSTANDSTHEMA

(zie kaart ‘Welstandsthema’s’)
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Thema ‘Lintbebouwing’ REGIE 

(Zie kaart ‘Welstandsniveau’s’)
Terughoudend qua kleurgebruik en 
materiaaltoepassing (geen plaatmaterialen)
Verfijnde detaillering passend bij de 
traditionele architectuur. 

‘Normaal’

MATERIALISATIE, KLEURGEBRUIK 
EN  DETAILLERING 

Terughoudend kleur- en materiaalgebruik 
voor de hoofdmassa’s. Accentkleuren voor 
de ondergeschikte bouwdelen sporadisch 
toepassen
Bij optopping: bij plat afgedekte woningen 
ook de opbouw platdak

De delen van de wijk die aan de 
Deventerstraat en de Laan van Zevenhuizen 
liggen: ‘Zwaar’

De overige delen van de wijk: ‘Normaal’

Terughoudend qua kleurgebruik en 
materiaaltoepassing (geen plaatmaterialen)

‘Normaal’

De kinderboerderij Laag Buurlo: ‘Zwaar’

De andere groenelementen in de wijk: 
‘Normaal’

‘Soepel’

Verfijnde materiaaltoepassing
Lichte kleurstellingen

‘Zwaar’

ARCHITECTUUR EN GELEDING

‘Apeldoornse huisjes’
Traditionele bouwwijze (baksteen, hout, 
dakpannen). 

Blokken als architectonische eenheid 
handhaven (ook bij verkoop van de 
individuele woningen in een blok). 
Geen toevoegingen voor de voorgevel in de 
vorm van erkers, balkons, uitbouwen o.i.d.

Traditionele bouwwijze (baksteen, dakpan-
nen). 

Bebouwing is ‘te gast’ in de (groene) ruimte. 
Terughoudend gebruik van kleur, natuurlijke materialen toepassen
Zorgvuldige detaillering. 

Binnen de groene omkransing van een (sport-) complex is relatief veel vrijheid voor 
architectonische expressie. 
Bebouwing mag expressief zijn mits zorgvuldig vormgegeven en gedetaileerd. 
Streven naar integratie van eventuele reclameuitingen in de architectuur waar mogelijk. 

Moderne hoogwaardige, representatieve 
architectuur met etalagefunctie. 

DIVERSEN
(Aanbeveling indien niet vergunings-
plichtig)
Toevoeging aan woningen zoals 
schotelantennes en zonnepanelen zoveel 
mogelijk uit het zicht vanaf de openbare 
ruimte aanbrengen. 

Streven naar constructies zoals verenigingen 
van eigenaren (VVE’s) van particulieren die 
hun woning van woningbouwverenigingen 
hebben gekocht. Hiermee kan onderhoud 
en beheer in gezamenlijke hand worden 
gehouden wat naast kostenbesparing ook 
behoud van de ruimtelijke kwaliteit oplevert. 

 



VERHARDING
(Aanbeveling indien niet vergunnings-
plichtig)

GROENELEMENTEN 
(Aanbeveling indien niet vergunnings-
plichtig)

‘Lintbebouwing’ In algemene zin een eenduidig gebruik van 
verhardingsmaterialen nastreven. Niet per 
project een andere materiaaltoepassing  
maar aansluiten bij het gangbare 
bestratingsmateriaal in de wijk. 

Uitzonderingen is mogelijk daar waar 
het een afgezonderd project betreft (b.v. 
schoolpleinen, hof)

Eventuele parkeerproblematiek in woonwijk 
integraal oplossing in relatie met groen 

 

Daar waar nodig het groen versterken

Rekening houden met voldoende speel- en 
verblijfsplekken en toegankelijkheid voor de 
verschillende leeftijdscategorieën. 

STRAATMEUBILAIR
(Aanbeveling indien niet vergunnings-
plichtig)

‘Moderne architectuur en  
stedebouw’

‘Traditionalistische 
architectuur in 
blokverkaveling’

‘Parken, groenzones, 
begraafplaatsen’

‘Sport, recreatie’ Sportvelden omzomen met een dichte 
groenstructuur (bossages, struikgewas) 

Alle doorgaande openbare ruimtes in 
voldoende mate verlichten in verband met 
sociale veiligheid

 

‘Bedrijventerreinen’ Streven naar een heldere hiërarchie in de 
wegenstructuur middels materialen (geldt 
m.n. voor de overgangen tussen openbaar 
gebied en kavels)

Streven naar een versterking van de 
hagenstructuur op de overgangen tussen 
openbaar gebied en kavels. Zo minimaal 
mogelijke onderbrekingen van deze 
hagenstructuur ten gunste van de continuïteit. 

hekwerken op zijerven met name grenzend 
aan  woonwijken (w.o. Zuidbroek) 
afschermen met hoog opgaand groen (klimop 
o.i.d.) 

WELSTANDSTHEMA

(zie kaart ‘Welstandsthema’s’)

Reclame-uitingen en bedrijfslogo’s in het 
totaalontwerp integreren bij nieuwbouw. 
Vaandels en banieren beperken qua 
oppervlakte en aantal.   

Lichtmasten afschermen t.o.v. 
woonbebouwing in de nabijheid
Reclame-uitingen beperkt houden tot binnen 
het complex, uit het zicht vanaf de straat.

Verharding in groene ruimtes zoveel mogelijk 
beperken. 
Waar mogelijk is halfverharding aan te beve-
len voor parkeerplaatsen en dergelijke
 

Waar mogelijk ‘kijkgroen’ omzetten naar 
‘gebruiksgroen’ voor bewoners van de wijk
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5
 ‘Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Apeldoorn - Noord’  
 Gemeente Apeldoorn ( januari 1995)

• ‘Cultuurhistorische Analyse Zevenhuizen’   
 Stoa (Ede, d.d. 26 mei 2005)

• ‘Gebiedsgericht welstand Zevenhuizen’     
 Stoa (Ede, 31 mei 2005)

• ‘Zevenhuizen Beeldkwaliteit’      
 Heide Hinterthür en Els Bet (Amsterdam, Den Haag, juli 2005)

• ‘Een blik op naoorlogs Apeldoorn (1945 - 1970)’  
 Gemeente Apeldoorn (april 2011) 

Bronnen
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