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1 inleiding

1.1.  
Waarom een Beeldkwaliteitsplan?
We willen allemaal graag wonen, werken en recreëren
in een aantrekkelijke omgeving. Maar mooie
landschappen, fi jne gebouwen en sfeervolle openbare
ruimte ontstaan niet van zelf. Dat vraagt om een
samenleving die zelf de verantwoordelijkheid wil nemen
voor de ruimtelijke kwaliteit van zijn eigen omgeving. De
gemeente wil dit ondersteunen door het beschikbaar
stellen van Beeldkwaliteitsplannen als hulpmiddel voor
het maken van plannen.
De ruimtelijke dynamiek in Apeldoorn is groot. Ook
in het landelijk gebied. Denk aan de uitbreiding van
de dorpen, de schaalvergroting van de agrarische
sector en het toenemende aantal burgerwoningen en
recreatievoorzieningen. Allemaal ontwikkelingen die
zonder zorgvuldige planvorming kunnen leiden tot
verrommeling en aantasting van ons mooie landschap.
Zo zijn de afgelopen decennia al diverse waardevolle
houtwallen, lanen, bomen en gebouwen verdwenen.
Hierdoor wordt het landelijk gebied sluipenderwijs
onaantrekkelijker en economisch minder interessant.
Het Beeldkwaliteitplan helpt bij het maken van plannen 
op een wijze die de kwaliteiten van het landschap 
respecteert en waar mogelijk versterkt.

1.2.

Wat is een Beeldkwaliteitsplan?
Het Beeldkwaliteitsplan brengt de ruimtelijke kwaliteit 
van een gebied in beeld. Het laat zien dat naast 
architectuur ook andere aspecten belangrijk zijn zoals:
• de herkenbaarheid kwaliteit van de verschillende 
landschappen;
• de eenheid van landschappelijke en
stedenbouwkundige structuren, zoals lintbebouwing,
buurtschappen, dorpsranden, beken  en 
groenstructuren;
• de herkenbaarheid en gebiedseigenheid in het 
landschap van ondermeer erven, wegen,
beplantingselementen, verkavelingspatronen,
wegprofi elen en laanbeplanting;
• het behoud van cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing,
structuren en landschappen;
• maar ook zaken als licht en duisternis.
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1.3.

Hoe het Beeldkwaliteitsplan te 

gebruiken?
Het Beeldkwaliteitsplan is een echt werkboek voor
iedereen die aan de slag gaat in Wenum Wiesel.

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de
verschillende landschappen die in Wenum Wiesel 
aanwezig zijn, samengevat in een matrix. Het is
belangrijk om eerst na te gaan in welk landschapstype
u aan de slag gaat en wat de kenmerken van dit gebied
zijn.

In hoofdstuk 3 staan Handreikingen. Deze geven per 
landschapstype inspiratie, aanbevelingen en ideeën die 
helpen een mooi en haalbaar plan te maken dat past 
in dit gebied. Het is de bedoeling dat u vooral met deze 
Handreikingen aan de slag gaat.

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

Het welstandskader in hoofdstuk 4 zijn ook de regels 
op grond van de Woningwet waaraan de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit plannen toetst.

1.4.

Gebiedsbegrenzing
Het plangebied van dit beeldkwaliteitplan komt overeen 
met de plangrenzen van het Bestemmingsplan Wenum 
Wiesel zoals op de afbeelding aangegeven. 

1.5.

Samenwerking

Het werken op basis van Handreikingen is gericht op
samenwerking tussen initiatiefnemers, ontwerpers en
gemeente. Consulenten van de gemeente willen graag
helpen bij het ontwikkelen van plannen. U kunt daarvoor
een afspraak maken 
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1.6.

Wat is verder nog van belang?
Bij het ontwerpen van uw plannen kan ook nog het 
volgende voor u van belang zijn.

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

Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek 
De dorpen zijn nooit af. Er wordt gebouwd, de openbare 
ruimte verandert en functies wijzigen. Met elke 
ingreep verandert het dorp. Bewoners, ondernemers, 
instellingen en overheid werken allemaal aan onze 
dorpen, ieder met zijn eigen middelen. Maar hoe
kunnen we samen ondanks al die ontwikkelingen toch 
de specifi eke eigenheid van een dorp behouden? 
Op deze vraag geeft het dorpenkookboek op een 
laagdrempelige en enthousiasmerende wijze antwoord.
In het ‘Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek’ is de 
ambitie vertaald hoe Apeldoorn de dorpen verder wil 
ontwikkelen op een wijze die de eigenheid van de 
dorpen respecteert.
Om de regeldruk te beperken en de eigen  
verantwoordelijkheid te stimuleren is de ambitie
vertaald in een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit.
(Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel; ISBN13: 
9789075271553

De informatie uit de kookboeken is verwerkt in dit BKP

Kleine Bouwwerken 
Indien u wilt weten aan welke eisen kleine bouwwerken 
moeten voldoen zoals dakkapellen, erkers, bijgebouwen, 
etc. verwijzen wij u naar het Welstandskader Kleine 
Bouwwerken te vinden op www.apeldoorn.nl/welstand.

Reclame
Voor de richtlijnen die gelden voor reclameobjecten 
verwijzen wij u naar het reclamebeleid dat u kunt vinden 
via www.apeldoorn.nl

Bestemmingsplan
Naast dit Beeldkwaliteitsplan geldt voor dit gebied ook 
het Bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitebgebied. 
Dit kunt u vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl en ook 
via www.apeldoorn.nl.

Cultuurhistorische anlyse
Meer achtergrondinformatie over de historie van dit 
gebied is beschreven in de cultuurhistorische analyse 
Wenum Wiesel. Deze is als bijlage opgenomen in de 
toelichting van het bestemmingsplan en is te vinden via 
www.apeldoorn.nl.

Uitsnede Nieuwe kaart van Apeldoorn Uitsnede 
Wenum Wiesel van de landschapsvisie zoals neergelegd in 
het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek (Buro Harro en 
Uitgeverij Blauwdruk, juli 2011)
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Aan de slag in 9 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 hagen en 
houtwallen, bijzondere 

plekken en dorps bouwen
Bron: CODA Apeldoorn, identificatie: P-005800 , auteur: Muda J. 

datering 22/10/1956 , locatie: Greutelseweg 



9

    5 >

    7 >

    8 >

    9 >

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.

    6 >
Woont u in een karakter-

istiek pand, zorg dan voor 
voldoende kennis op het 

gebied van cultuurhistorie. 
Neem bijvoorbeeld contact op 

met cultuurhistorisch advi-
seurs van de gemeente



10 Beeldkwaliteitsplan Wenum Wiesel

Wenum-Zuid

WenumWiesel

Jonas

la
n

d
sc

h
ap

p
en

 (
va

n
 d

e 
to

ek
o

m
st

)



11Landschappen

2 landschappen

Mozaïek van landschappen 

Het gebied Wenum Wiesel ligt op  de overgang tussen 
de stuwwal van de Veluwe en de laaggelegen natte 
gebieden ten oosten van het Apeldoorns Kanaal. 
Karakteristiek is de oost-west oriëntatie in het 
landschap. Dekzandruggen met daartussen beekdalen 
en laagten lopen vanaf de Veluwe in oostelijke richting. 
De beken zijn deels natuurlijk, deels ook aangelegd; de 
zogenaamde sprengbeken. 

De rand van de Veluwe gaat geleidelijk over in een 
kleinschalig mozaïeklandschap. De vaak eeuwenoude 
landschapsstructuur met graslanden, bospercelen, 
enken, houtwallen, wild- en stuifzandwallen, houtsingels, 
beken en hagen is hier nog goed herkenbaar. 

Hier ligt Wiesel. Wiesel kent geen dorpskern, maar 
een in het landschap verspreide bebouwing. Gelegen 
tegen het bos van Veluwe geven de oude houtwallen, 
enken en verspreid liggende soms oude boerderijen en 
buitens een idyllisch landschapsbeeld. Opmerkelijk is 
het dichte patroon van slingerende wegen en paden. 
Kenmerkend ook zijn de beide sprengenbeken met 
de talrijke sprengkoppen. Vanwege de gaafheid en 
samenhang tussen bebouwing en landschap is dit 
gebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Wenum is meer een buurtschap,ontstaan op een 
oost-west lopende dekzandrug. Het landschap rondom 
Wenum wordt gekenmerkt door beken, akkers en 
hooilanden dicht bij elkaar. Het kleinschalig landschap 
gaat hier in oostelijke richting geleidelijk over in 
een open agrarisch landschap. Karakteristiek is de 

Wenumse Enk, een grote bolvormige open akker op de 
oost-west georiënteerde dekzandrug. 

Tussen Wenum en Wiesel en de stadsrand van 
Apeldoorn ligt een woon- of burgerlandschap; Wenum-
Zuid. Het agrarisch landschap is in Wenum-Zuid nog 
wel aanwezig, maar veel plekken zijn bewoond door 
burgers. Het landschap bestaat hier uit een rechthoekige 
landschapsstructuur met lintbebouwing. Lange lijnen 
van de infrastructuur (met name de waaier Zwolseweg, 
Oude Zwolseweg en Wieselsweg) vormen hier de 
kapstok van het gebied. 

Opvallend in het plangebied zijn de noord-zuid 
georiënteerde robuuste (groen-)structuren van de 
voormalige spoorlijn Apeldoorn-Vaassen (nu een 
fi etspad) en het voormalige snelwegtracé Apeldoorn-
Zwolle. En natuurlijk de directe aansluiting met het 
robuuste groen van het Veluwse bos.

Het onderscheid tussen de verschillende landschappen 
is nog steeds goed herkenbaar. Daarom heeft het 
gebied als geheel nog een grote cultuurhistorische en 
landschappelijke betekenis. Hierdoor is het ook een 
aantrekkelijk gebied voor fi etsers, ruiters en wandelaars.  
De volgende landschappen zijn aanwezig in Wenum 
Wiesel: bos- en heidelandschap Veluwe, enken, 
beekdallandschap, kampenlandschap, broeklanden en 
jonge heideontginningen (kamerstructuren).
De landschapstabel op pagina 12-13 vat de ruimtelijke 
kenmerken van de zes landschapstypen samen en is 
tevens een leidraad voor de toekomstige ontwikkeling.

Wiesel

Wenum Zuid

Wenum
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Beekdalen 

De beken zijn cruciaal geweest in de ontwikkeling van 
het landschap van plangebied Wenum Wiesel. Ze 
hebben het landschap zowel in ruimtelijke zin als in 
functionele zin gestructureerd. Ze ontspringen aan de 
rand van de stuwwal en stromen verder in oostelijke 
richting en monden uit in de Grift en IJssel of verliezen 
hun water in de broeklanden ten oosten van het 
plangebied. Van nature heeft het gebied dus een sterke 
oost-west orientatie in de vorm van beekdalen en 
tussenliggende dekzandruggen. De mens heeft deze 
richting geaccentueerd door beken te verlengen en door 
langs beken akkers en weilanden aan te leggen. Langs 
de Dorpse Beek (Vaassen en Jonas), de Wenumsche 
Beek (Wiesel en Wenum) en de Koningsbeek (het dorpje 
‘t Loo) onstonden zones cultuurland. Aan de beken 
ontstond bedrijvigheid bij de watermolens en er kwamen 
landgoederen (de Kopermolen) en buitenplaatsen 
(Aurora) tot ontwikkeling.
De Wenumsche Beek ligt niet op het laagste deel van 
het beekdal maar is opgeleid om bij de Wenumse 
Watermolen voldoende hoogteverschil te hebben om de 
molen te laten draaien.

Enken 

Karakteristiek voor enken is de openheid en bolling van 
de enk omrand met beplanting en de hoge stuifwal de 
Zandhegge, beplant met Veluws bos. 
De Wieselse Enk is geen grote open ruimte, zoals 
meestal het geval is bij dorpsenken, maar wordt 
bepaald door een kleinschalig patroon van akkers, 
graslanden en bosjes. In de loop van de eeuwen 
is wel wat beplanting verdwenen (bosjes en 
perceelsrandbegroeiing). De bebouwing vertoond nog 
zijn oude, losse structuur.De enk wordt aan de west- en 
noordzijde omgeven door een brede en hoge stuifwal. 
Deze was oorspronkelijk bedoeld om het stuifzand van 
de aangrenzende heidevelden in te vangen. 

De Wenumsche Enk ligt ten noorden van het beekdal 
van de Wenumse Beek. Boerderijen liggen verspreid 
rondom de Wenumsche Enk. Deze enk, met grasland 
en bouwland, is een tamelijk grote open ruimte die 
wordt doorsneden door wegen en de spoorlijn. 

Veluwe 

Het bos- en heidelandschap van de Veluwe bepaalt 
de noordwestelijke rand van plangebied Wenum 
Wiesel. De Veluwe is een groot natuurgebied met z’n 
uitgestrekte bossen, heidevelden en zandverstuivingen. 
Tot het midden van de 19e eeuw behoorden de 
heidevelden van het Wieselsche en Wenumse Veld 
tot de gemeenschappelijke gronden van de marken 
Wenum en Wiesel. Het grootste deel van het noordelijke 
Wieselsche Veld is bebost aan het begin van de 20e 
eeuw. Hierbij zijn veel oude paden gehandhaafd. De 
Zandhegge is een belangrijk cultuurhistorisch element.
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Broeklanden 

De Buurtschap Jonas ligt op een plek waar de Dorpse 
Beek uitmondt in de Grift. Iets zuidelijker komt de 
Egelbeek uit in de Grift. Ten zuiden van het buurtschap 
ligt een nat gebied wat onderdeel uitmaakt van het 
Vaassensche Broek. Deze zogenaamde broeklanden 
zijn van oorsprong in gebruik als hooiland, waardoor 
het een open landschap is met enkel beplanting op de 
erven. De kavels zijn vaak lang en smal voor een goede 
afwatering, erf en bebouwing zijn over het algemeen 
haaks op de weg georiënteerd.
Ook de voormalige eendenkooi van het Loo bevond zich 
hier. Een dijkje langs de Dorpse Beek moest zorgen dat 
de boerderijen geen last hadden van het water uit het 
gebied De Poel rond de eendenkooi.

Kampenlandschap 

Karakteristiek voor het kampenlandschap zijn de open 
akkers (kampen) omzoomd met houtwallen, bospercelen 
en lanen. Het kampenlandschap is in de loop der 
eeuwen ontstaan uit kleine individuele ontginningen op 
de hoger gelegen dekzandruggen tussen de beken. Het 
is een kleinschalig landschap met veel afwisseling in 
terreintypen en landschapselementen. 
De ruimtes zijn afwisselend van maat en richting. 
Slingerende wegen langs de kampen zorgen voor 
verrassende uitzichten. De bebouwing is op de kavel (de 
kamp) gericht. De wegen vsan boerderij naar boerderij 
slingeren hier als het ware achter langs.

Kamerstructuren 

Het landschap van de kamerstructuren bouwt voort op 
de kenmerken van de jonge heideontginningen met 
structuren van rechte weg- en kavelgrensbeplantingen 
en een grofmazige groene kamerstructuur. Dit beeld 
van groene kamers, zowel groot- als kleinschalig, kan 
in de toekomst ordening geven aan sterk verrommelde 
gebieden. Door het aanplanten van kavelgrens- en 
wegbeplantingen krijgt de aanwezige bebouwing 
een achtergrond en ontstaat een raamwerk voor de 
landschappelijke inpassing van mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen. 
Het huidige landschap wordt getypeerd door een 
afwisseling van bebouwing (woningen, bedrijfspanden 
en enkele villa’s), graslanden en bosjes. Bebouwing 
heeft in het zuidelijk deel van de kamerstructuren 
op spontane wijze geleidelijk ruimtes langs wegen 
opgevuld. Karakteristiek voor dit gebied zijn de tamelijk 
kleine vrijstaande huizen op relatief grote kavels. 
Uitzondering hierop is de planmatige complexmatige 
uitbreiding rond de Fluitersweg.
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Veluwe Enken Beekdalen

visie (Groot Apeldoorns 
Landschaps Kookboek)

Een aaneengesloten natuur- en 
bosgebied. Open plekken zoals heides en 
zandverstuivingen vormen eigen werelden 
omsloten door bos.

Houd de enken open! Het open beekdal is weer herkenbaar te maken 
door er een besloten zone omheen te creëren. 
Daarin wordt de bebouwing opgenomen.

streefbeeld • bossen, heiden, zandverstuivingen, 
zandpaden, lanen

• aaneengesloten Veluwe zonder hekken
• scherpe bosrand
* stuifwal de Zandhegge zichtbaar en 

toegankelijk

• geen beplanting op de enk
• bebouwing langs de rand van de enk

• open beekdalen, met daarin verspringende 
plukken bos of bomen

• verdichte randen
• bebouwing aan de zijkant, in de beplanting

opgaven • open houden van open plekken
• de vorm van open plekken accentueren met 

beplanting
• toegankelijkheid voor mens en dier vergroten
• bij nieuwe bebouwing het bos respecteren
• behouden van onverharde en halfverharde 

wegen
• behoud en zichtbaar maken van stuifwal 

Wieselse Enk
• onthekken en noodzakelijke hekwerken aan 

het zicht onttrekken
• behouden van de duisternis van het 

buitengebied

• bebouwing en beplanting onderdeel laten zijn 
van de groene randen van de enk

• beperken van de ruimtelijke impact van 
bestaande bebouwing op de enk

• streven naar een gebiedseigen ingetogen 
architectuur

* vermijd opgaande beplanting op de enk
• behouden van onverharde en halfverharde  

wegen
• behouden van de duisternis van het 

buitengebied
• enkwallen beschermen en behouden

• versterken van het ‘kralensnoer’-effect van 
kleine open, maar met beplanting omsloten 
wereldjes

• erven en bebouwing en beplanting aan de 
rand van het beekdal situeren, ‘los’ van de 
beek

• streven naar een gebiedseigen ingetogen 
architectuur

• behouden van onverharde en halfverharde 
wegen

• behouden van de duisternis van het 
buitengebied

• toegankelijkheid van het beekdal vergroten
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Kampenlandschap Broeklanden Kamerstructuren Landgoederenlandschap

Versterk het besloten kampenlandschap 
met daarbinnen open kampen (akkers en 
grasland).

Open ruimte met daarin bij uitzondering 
beplanting, zoals een bosje of beplante erven.

Met beplanting langs wegen, paden en zo 
mogelijk kavelgrenzen ontstaan ‘kamers’. 
Daardoor wordt dit landschap geordend en krijgt 
het samenhang.

Behoud en versterk de landschapsstructuur. 

• afwisselend kleinschalig gebied met bossen, 
lanen, houtwallen en open kampen

• bebouwing aan de rand van de kampen, 
oriëntatie bebouwing op de kavelrichting

• zichtrelaties met buitenplaatsen 
* verrassende doorzichten

• weids en open
• verdichte randen langs het broekland
• bebouwing als compacte eilandjes in een 

open ruimte, oriëntatie van bebouwing en erf 
op de weg.

* beplanting alleen op de erven

• beplante wegen
• hier en daar beplante kavelgrenzen
• bebouwing in de groene ‘kamers’
* robuuste groenstructuren als kapstok
* karakteristiek relief Wenumse Veld zichtbaar 

houden

• afwisselend landschap van bossen, robuuste 
groenstructuren en open velden afhankelijk 
van het onderliggend landschapstype

• toegankelijk landschap met recreatief netwerk 
van padenstructuren

* cultuurhistorische relicten zichtbaar en 
toegankelijk

• open houden van de kampen 
• beplanting toevoegen in overhoekjes aan de 

rand van de kampen
• bebouwing aan de rand van de open 

kampen situeren
• streven naar een gebiedseigen ingetogen 

architectuur
• behouden van onverharde en halfverharde 

wegen
• aanvullen wegbeplantingen
• behouden van de duisternis van het 

buitengebied

• open houden van de broeklanden
• contrast tussen de openheid van de 

broeklanden en de hoger gelegen gebieden 
aan de rand versterken

• beplanting en bebouwing waar mogelijk op de 
overgang naar hogere delen situeren

* relicten eendenkooi behouden
• streven naar een gebiedseigen ingetogen 

architectuur
• behouden van de duisternis van het 

buitengebied

• versterken en ontwikkelen van een kamer-
structuur van weg- en kavelgrensbeplantingen

• nieuwbouw koppelen aan de groenstructuren 
van de ‘kamers’

• behouden van onverharde en halfverharde 
wegen

• doorgaande beplanting langs Zwolseweg
• behouden van de duisternis van het 

buitengebied

• ruimtelijke eenheid van de 
landgoedbebouwing en de robuuste 
groenstructuren creëren

• behouden van de duisternis van het 
buitengebied

Landschappen
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Het gebied rondom Wiesel bevat 
cultuurhistorisch waardevolle objecten 
en structuren uit diverse perioden van de 
bewoningsgeschiedenis, van prehistorische 
bewoningssporen en grafheuvels tot de niet 
voltooide snelweg uit de  jaren ’30 van de 
vorige eeuw.  Deze elementen hebben op zich 
cultuurhistorische betekenis, soms wordt de  
waarde mede bepaald door de samenhang 
met de natuurlijke terreingesteldheid, de 
ruimtelijke confi guratie of de relatie met 
andere landschapselementen.  
Er is een buitengewoon gaaf bewaard 
gebleven kleinschalig  oud cultuurlandschap 
met een middeleeuwse wegenstructuur, de 
landgoederen De Ploeg en Zandhegge, de 
verspreide bebouwing en tal van waardevolle 
gebouwen. Dit gebied is belangrijk vanwege 
de grote samenhang tussen de historische 
ruimtelijke structuren, de karakteristieke 
historische bebouwing en de groenelementen. 
Het gebied is daarom aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht. 

Om de beschermde status recht te doen wordt 
extra aandacht gegeven aan ontwikkelingen 
binnen dit gebied, het heeft om die reden een 
hoog welstandsniveau gekregen.

begrenzing beschermd dorpsgzicht Wiesel

INTERMEZZO

beschermd dorpsgezicht Wiesel

Beschermd dorpsgezicht Wiesel
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INTERMEZZO

beschermd dorpsgezicht Wiesel

Handreikingen
Ten aanzien van dit gebied kunnen uit 
cultuurhistorisch oogpunt de volgende 
aanbevelingen of handreikingen worden gedaan; 

Bebouwing
 Beperk de toename van bebouwing 

tot hetgeen noodzakelijk is voor 
de toegestane functies, e.e.a. om 
ongewenste verstening tegen te gaan.

 Houd rekening met karakteristiek van de 
historische bebouwingsspreiding binnen 
Wiesel, derhalve geen nieuwe clusters of 
lintbebouwing realiseren waar deze niet 
van oudsher voorkomen.

 In het algemeen dient te worden uitgegaan 
van de in het bestemmingsplan voor 
het gebied vastgestelde maximale 
woninginhoud (400 m³), voorts 
eenvoudige bouwmassa’s, een beperkt 
aantal bouwlagen, eenvoudige, 
traditionele kapvormen en een passend 
materiaalgebruik.

Erfafscheidingen
 Herstel waar mogelijk de historische 

erfafscheidingen (hagen, wallen, bermen) 
behouden. 

 Vermijd “luxe” erfafscheidingen van 
ingewikkelde hout- of steenconstructies, 
“stadse” afscheidingen in de vorm van 
rijke smeed- of gietijzeren tuinhekken. 

Erven en tuinen
 Behoud en bescherm de waardevolle 

(historische) groenelementen als 

leilinden, solitaire erfbomen en andere 
erfbeplanting.

 Stimuleer het (terug)plaatsen van 
karakteristieke groenelementen als hagen, 
leilinden, vruchtbomen.

 Voorkom verdere “verstening” van erven 
en tuinen door middel van grote nieuwe 
schuren, grote tuinhuizen, garages, 
parkeerplaatsen. 

 Situeer nieuwe bijgebouwen, die voldoen 
aan de maximale inhoudsmaat, op 
dusdanige wijze op het erf, dat geen 
versnippering en landschappelijke 
aantasting ontstaat en dat zij het 
karakteristieke beeld van de vrijstaande 
(boerderij)woning op een ruim erf niet 
verstoren. 

 Laat, bij het plaatsen van nieuwe 
bijgebouwen, ruimte aan de waardevolle 
groenelementen. Groenelementen kunnen 
een rol spelen in het camoufl eren van 
storende erfbebouwing. 

 Laat de doorzichten naar achter de erven 
gelegen structuren niet verhinderen. 

Wegen en zandpaden
 Handhaaf het huidige historische 

wegenpatroon en handhaaf de huidige 
straatprofi elen.

 Handhaaf alle thans nog aanwezige 
onverharde en semi-verharde wegen in 
het gebied.

 Vermijd, voor het landschapsbeeld, het 
toevoegen van trottoirs, parkeerstroken of 
bestrate bermen. 

 Handhaaf de beplantingskarakteristiek. 
(laanbeplanting, begeleiding door 
houtwallen en/of hagen, bospercelen)

 Handhaaf zichtassen en doorzichten op 
bebouwing en bijzondere landschappelijke 
structuren.

 Versterk de functie en het beeld van 
een aantal thans slecht toegankelijke of 
nauwelijks herkenbare paden.

Landschappelijke elementen
 Handhaaf de in de redengevende 

beschrijving van het gezicht Wiesel 
als karakteristiek en waardevol 
omschreven historische landschappelijke 
elementen, zoals enken en kampen, 
verkavelingsstructuren, het historische 
bebouwingspatroon, houtwallen, 
struwelen, hagen, bomenlanen, 
bospercelen, solitaire groenelementen, 
etc.

Beken
 Handhaaf het gehele bekenstelsel van de 

Wenumse beek, met al zijn watergangen, 
sprengkopstelsels, wallen, specifi eke 
oever- en begeleidende beplanting, etc.

 Herstel of vul aan waar gewenst de 
beekbegeleidende beplanting, ter 
vergroting van de herkenbaarheid van de 
beekloop in het landschap.  

 Vergroot waar mogelijk de herkenbaarheid 
van de beeklopen ter plekke van 
wegkruisingen.
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3 handreikingen
Het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek  en 
het Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek vormen het 
vertrekpunt voor de handreikingen. Voor Wenum Wiesel 
zijn die in dit Beeldkwaliteitsplan nader uitgewerkt 
en specifi ek gemaakt. De handreikingen zijn een 
inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit in Wenum Wiesel. 
De handreikingen zijn in dit hoofdstuk per landschaps-
type uitgewerkt. In principe is dus alleen het raadplegen 
van het voor u betreffende landschap nodig. Door 
middel van intermezzo’s wordt op een aantal algemene 
en juist bijzondere of te benadrukken aspecten dieper 
ingegaan. Dat zijn hekwerken en rasters, zandwegen, 
groenstructuren, verlichting, buurtschap Wiesel, 
buurtschap Wenum, buurtschap Jonas, inspirerende 
architectuurbeelden en karakteristieke panden.
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Streefbeeld 
• bossen, heiden, zandverstuivingen, zandpaden, lanen
• aaneengesloten Veluwe zonder hekken
• scherpe bosrand
* stilte en duisternis op de Veluwe
* stuifwal de Zandhegge zichtbaar

Opgaves 
* open houden van open plekken
• de vorm van open plekken accentueren met beplanting
• toegankelijkheid voor mens en dier vergroten
• bij nieuwe bebouwing het bos respecteren
• behouden van onverharde en halfverharde wegen
• behoud en zichtbaar maken van stuifwal Wieselse Enk
• onthekken en noodzakelijke hekwerken aan het zicht 

onttrekken
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Een aaneengesloten Veluwe. Open plekken zoals heides en zandverstuivingen vormen eigen werelden omsloten door bos.

Veluwe
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Maak bij traditionele woningen van de tuin en de woning 
een ‘eilandje’ in het bos. Laat de randen bossig en werk 
eventuele hekwerken daarin weg.

Zorg bij erven in de bosranden dat het erf in de bosrand 
opgaat, maar verstop het niet.

Veluwe

Handreikingen

Erf 
• Nieuw erf? Of respecteer het bos 

en voeg nieuwe bebouwing onder of 
tussen de bomen toe, of maak een 
kleine enclave in het bos waarbij 
bebouwing en tuin een klein ‘eilandje’ in 
het bos vormen.

• Houd het erf compact.
• Neem één inrit als uitgangspunt.
• Nieuw landgoed? Zie de handreikingen 

onder ‘landgoederenlandschap’. 
Gebruik hierbij het streefbeeld, de 
doelen en de handreikingen van 
de ‘Veluwe‘ als uitgangspunt. Zorg 
daarmee dat het nieuwe landgoed past 
binnen de landschappelijke context van 
de ‘Veluwe’.

Bebouwing 
• Plaats nieuwe bebouwing in het bos of 

in de bosrand.
• Pas de architectuur aan de 

bosomgeving aan. Zorg bijvoorbeeld 
dat er veel licht in de woning kan vallen.

• Probeer bestaande bebouwing te 
hergebruiken.

• Bekijk het bouwvolume van nieuwe 
bebouwing in samenhang met de 
omgeving en relateer het volume aan 
de grootte van de kavel. Bouw de kavel 
niet vol, maar zorg dat er ruimte op de 
kavel overblijft.

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse 
architectuur en is geïnspireerd op de 
landschappelijke context.

Erfbeplanting
• Respecteer het bos en gebruik 

bijvoorbeeld bestaande waardevolle 

Neem bebouwing op in de bosrand.

Traditionele bebouwing in kleine enclave in het bos

Eenvoudige en eenduidige wegbeelden versterken de 
samenhang

Houdt inritten eenvoudig en sober
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In het nieuwe bestemmingsplan is de bouwhoogte voor hekwerken buiten het bebouwingsvlak beperkt tot 1 meter. In 
sommige gevallen kan het wenselijk zijn een hoger hekwerk te plaatsen. Met behulp van de vrijstellingsmogelijkheden

in het bestemmingsplan kan wel hoger gebouwd worden maar dan wordt meer aandacht gevraagd voor de 
landschappelijke context. Combineer het hekwerk bijvoorbeeld met beplanting.

Handreikingen

Hekwerken zijn natuurlijk noodzakelijk maar laat niet het hekwerk maar de wei of het bos zichtbaar zijn. 

INTERMEZZO

• Zet geen hekwerk aan de rand van kavel direct aan de weg maar houd afstand tot de weg.
• Integreer noodzakelijke hekwerken of afrasteringen ín de bosrand.
• Probeer paardenlinten te voorkomen door een streekeigen haag of een hek te gebruiken.
• Kies hekken en rasters passend bij het landelijk karakter. Zorg dat ze zo laag mogelijk, van een natuurlijk 

duurzaam materiaal en in een bij het landschap passende kleur zijn uitgevoerd.

Hekken en rasters

Hekwerken en rasters Een eenvoudig (boeren)hek past bij het landelijk gebied.

Een draadhek is subtiel en valt nauwelijks op in het 
landschap.

Laat noodzakelijke hek door haag wegvallen.

 Plaats een hek in de bosrand i.p.v. pal langs de weg. 
Bijvoorbeeld in het bos op 10 m. vanaf de rand.

Gebruik wanneer een hoog hek nodig is simpele houten 
palen en een raster.
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    INTERMEZZO
                   Houtwallen, lanen en hagen

Opgaande beplanting is aanwezig in de vorm van bos en bosranden, houtwallen en houtsingels, een aantal (waardevolle) 
solitaire bomen, hagen en de beplanting van de tuinen. Hagen, en dan vooral beukenhagen, passen goed in een dorpse 
omgeving. Ze zorgen er voor dat er samenhang ontstaat in het verder informele beeld van het dorp. Samen met grotere 
groenstructuren en solitaire bomen vormen ze een kenmerkend groen beeld.

Wees zuinig op bestaande laanstructuren

Zorg voor doorzichten door de houtwal naar het 
achtergelegen landschap

Solitaire bomen bepalen mede het groene, informele 
karakter van een dorp

Zorg voor passende beplanting (bomen en hagen) 
op de kavels.

Handreikingen

• Wees zuinig op bestaande erfbeplanting en 
houtwallen

• Onderhoud de houtwallen (en erfbeplanting) 
zodanig dat er zicht op achtergelegen gebieden 
blijft bestaan

• Gebruik gebiedseigen beplanting

• Zorg er voor dat het reliëf in houtwallen en op de 
enk zichtbaar blijft in het landschap

• Pas hagen toe als erfafscheiding
• Vermijd schuttingen
• Onderhoud de hagen regelmatig

Schuttingen hebben een negatieve invloed op de 
landschappelijke uitstraling
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Koester de duisternis van het buitengebied; verlichting
INTERMEZZO

Het al dan niet verlichten van wegen, erven, bedrijfsgebouwen of paardenbakken is bepalend voor de landschapsbeleving. 
Bovendien bepalen lichtmasten ook het ruimtelijk wegbeeld. De wens is te streven naar zo veel mogelijk duisternis in het 
buitengebied en het voorkomen van lichtvervuiling, met inachtneming van de verkeersveiligheid.

Handreikingen verlichting

• Beperk verlichting tot de plekken waar dat vanuit 
verkeerskundig en/of sociale veiligheid noodzakelijk is.

• Pas verlichting toe die je goed kunt richten en het 
opgaande licht tegengaat.

• Pas verlichting toe die in de nachtelijke uren dimt.
• Pas geen aanvullende aanlichting van bebouwing toe.
• Voorkom onnodige verlichting van paardenbakken.
• Zorg dat verlichtingsarmaturen langs een weg zoveel 

mogelijk één familie vormen.
• Gebruik duurzame energiezuinige lichtbronnen.

Vermijd lichtvervuiling. Pas verlichting toe die je goed kunt 
richten en opgaand licht tegengaat.

Verlichting
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paardenbakken
INTERMEZZO

Plaats paardenbakken tegen een bestaande 
landschappelijke structuur en niet “koud”in het 
landschap

Versterk de landschappelijke structuur van de Krim 
door nieuwe houtwallen langs  paardenbakken te 
maken

Gebruik streekeigen haagbeplanting om de bak in te 
passen

Bomen zorgen er voor dat paardenbakken zich  
makkelijker voegen in de landschappelijke structuur

Zorg er voor dat verlichting alleen de bak verlicht en 
niet de omgeving

Veel paardenliefhebbers maken van hun erf, gebouwen en omheining iets moois. Voor hun eigen plezier maar ook voor de 
aanblik van de omgeving. Kleed uw domein mooi aan. Er zijn verrassend veel mogelijkheden.

Handreikingen

• Wees zuinig op bestaande erfbeplanting en 
houtwallen

• Zoek streekeigen oplossingen en materialen die 
goed zijn voor het milieu

• Houd afstand van de weg
• Plaats de paardenbakken zodanig dat een land-

schappelijke inpassing mogelijk is.
• Maak een beplantingsplan voor de omgeving van 

de paardenbak
• Donker gekleurde hekwerken passen het beste in 

kleinschalige landschappen

• het gebruik van een (streekeigen) haagbe-
planting voor het hekwerk zorgt er voor dat de 
paardenbak zich in het landschap voegt

• Voorkom het gebruik van witte hekwerken en 
linten

• Leg verlichting zo aan dat de lampen alleen de 
bak verlichten en niet de omgeving

• Doe de lichten alleen aan als u daadwerkelijk in 
de bak rijd

• Kies voor onopvallende lichtmasten en houd ze 
zo laag mogelijk
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Houd de enken open!

Enken

Streefbeeld 
• open enken
• bebouwing en beplanting langs de rand van de enk
* reliëf is zichtbaar

Opgaven 
• open houden van de enken
• bebouwing en beplanting onderdeel laten zijn van de 

groene randen van de enk
• beperken van de ruimtelijke impact van bestaande 

bebouwing op de enk
• streven naar een gebiedseigen ingetogen architectuur
• behouden van onverharde en halfverharde  wegen
• behouden van de duisternis van het buitengebied
• enkwallen beschermen en behouden
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bedrijfsdeel van het 

erf: de achterkant

woondeel van het erf 

met sier- en moestuin

Handreikingen

Landschap 
• Voeg geen opgaande beplanting toe op de bolle, 

hogere delen van de enken. Dus liefst ook geen 
boomkwekerijen of hoogopgaande teelten zoals 
kerstbomen of maïs.

• Probeer een nieuwbouwopgave te benutten om een 
duidelijke begrenzing van de enk met hagen en paden 
te realiseren en de groene rand van enk te versterken

* Borg het zicht op de enk.
* Greppels als perceelsgrenzen, gebruik daarvoor geen 

opgaande beplanting

Erf 
• Plaats nieuwe erven aan de rand van de enk.
• Houd het erf compact.
• Probeer te voorkomen dat bebouwing de enk 

‘opkruipt’.
• Behoud bij functieverandering de traditionele 

erfopbouw.
• Neem één inrit als uitgangspunt, voorkom onnodige 

verharding.

Bebouwing 
• Benut de bolling van de enk en plaats nieuwe 

bebouwing in of tegen de groene rand om de enk en 
niet óp de enk.

• Zoek bij herbouw van te slopen bebouwing die op de 
enk ligt naar een alternatieve herbouwlocatie aan de 
rand van enk of in een ander meer besloten landschap.

• Probeer bestaande bebouwing te hergebruiken.
• Houd enige afstand tot de weg.
• Zet bijgebouwen los op het erf.
• Sluit bij nieuw- of herbouw aan op het bestaande 

landelijke bebouwingstype: Maak een enkelvoudige 
hoofdvorm van één laag met een eenvoudige kap en 
houd de goothoogte laag.

• Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels 
en daken met gebruik van natuurlijke materialen en 
gedekte kleuren.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
maar ook voor hiërarchie van bebouwing op het erf; 
het hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent meer 
details en een rijkere uitstraling, van een duurzamer 
materiaal (bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) 
zijn en qua kleurgebruik meer eruit springen.

• Nieuwe bebouwing is geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context; dit kan ook met eigentijdse 
architectuur

Zoek bij herbouw van te slopen bebouwing die op de enk 
ligt naar een herbouwlocatie op een betere plek in de 
dichtere rand van de enk of in een ander landschap.

Behoud bij functieverandering de traditionele erfopbouw 
met onderscheid tussen voor- en achterkant.

Erven kunnen in de breedte groeien, maar voorkom dat 
erven in de richting van de enk uitbreiden en zodoende de 
enk ‘opkruipen’.

 Houd de enken open!

Bebouwing valt nauwelijks op omdat zij achter de bolling van de 
Wenumse Enk wegvalt
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Erfbeplanting 
• Probeer met erfbeplanting op erven aan de rand van 

enk ook een bijdrage te leveren aan de versterking van 
de groene rand van de enk.

• Voeg aan de achterzijde van erven aan de rand van 
de enk landschappelijke hagen toe om een duidelijke 
overgang naar de enk te maken.

• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.
• Geen erfbeplanting op de bolle, hogere delen van de 

enken.
• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 

blijven tussen de erfbeplanting door.
• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting 
• Leg geen wegbermen aan, maar laat de enk door 

lopen tot aan de wegverkanting.
• Plant geen wegbeplanting op de enk.
• Plant aan rand van de enk wegbeplanting aan één 

zijde.

Rijke erfbeplanting met bomen en houtwallen of -singels 
versterkt de groene rand rondom de enk.

Kader erven met een streekeigen haag in en zorg voor een 
duidelijke overgang naar de enk. Houd bebouwing zichtbaar.

Een simpele hoofdvorm van één laag met zadeldak en lage 
goot past in het landelijk gebied.

 Benut de bolling van enk en laat bebouwing erachter 
‘wegzinken’.

Zorg dat er altijd ruimte op het erf is voor tenminste één 
grote boom.

Liever geen nieuwe kwekerijen op de enken



29Enken

Geen wegbeplanting op de open enk.

Aan de rand van de open enken wegbeplanting aan één 
zijde van de weg. Hierdoor wordt de weg onderdeel van de 
open ruimte en ervaar je die. 

Liever geen kwekerijen, mais of andere hoog opgaande gewassen op de enk

 Aan de rand van de enk enkelzijdige beplanting. Houd de zijde van de enk zelf vrij. Laat enken doorlopen tot aan rand 
van de weg.
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Het landschap rond Wiesel, aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht, bestaat uit een eeuwenoud volgroeid 
kleinschalig agrarisch landschap van akkers, houtwallen 
en boscomplexen. Het landschapsbeeld wordt hier 
bepaald door het samenhangend geheel van reliëf, 
open akkers, besloten bos en verborgen beeksystemen. 
Bebouwing staat hier ‘in’ het landschap, vaak in of direct 
voor een rand van volwassen houtwallen en gekoppeld 
aan de open ruimtes akkers en weilanden.

Een deel van het landschap rondom Wiesel bestaat 
uit landgoederen en loopt over in het Kroondomein 
rond Paleis het Loo (en het Prins Hendrikpark). Door 
deze mix van agrarisch landschap, landgoederen 
en agrarische bebouwing heeft het geheel een 
landgoedachtige kwaliteit (bron: Klein Apeldoorns 
Dorpenkookboek, gemeente Apeldoorn)

De bebouwing van Wiesel bestaat uit verspreid gelegen 
woningen en kleine boederijen. Nokhoogte, goothoogte 
en bouwvolume zijn van oorsprong bescheiden en in 
verhouding met het omliggende landschap. De grotere 
bebouwing, de buitens, als De Ploeg en Sprengenhorst 
vallen op in het landschap. Vanaf de slingerende wegen, 
onder de bomen door en langs de houtwallen heen, zijn 
doorzichten over de akkers op deze landhuizen.

INTERMEZZO
Handreikingen

• Handhaaf het informele karakter van Wiesel en de 
afwisseling van bebouwde en onbebouwde percelen.

*  Positioneer bebouwing zorgvuldig zodat zicht op relief 
en open landschap behouden bliljft

• Beschouw eventuele nieuwbouw in samenhang met 
de landschappelijke context. 

*  Houd rekening met de beschikbare ruimte. Plaats 
bijvoorbeeld geen te groot gebouw op een te kleine 
kavel. Dit is dus maatwerk per locatie. 

• Kijk bij nieuwbouw of uitbreiding naar 
omgevingsfactoren, bijvoorbeeld de verhouding 
met bouwvolumes in de omgeving en de ligging ten 
opzichte van de weg.

• Laat om het karakter van het gebied te behouden 
ook de functies overeenstemmen, d.w.z. een woning 
voor wonen en een bijgebouw is garage/opslag of 
eventueel voor een nevenactiviteit.

*  Houd beken en sprengen zichtbaar

*  Behoud boscomplexen

• Zie ook uitwerking ‘kampenlandschap’ en ‘enken’.

De samenhang tussen bebouwing 
en het landschap bepaalt in Wiesel de kwaliteit!

Zorg voor behoud van het arcadische beeld van bos en 
open akkers met af en toe een woning.

Plaats woningen in de bosrand waardoor ze opgaan in het 
landschappelijk decor.  Houd de goten laag.

Zorg dat bebouwing “ergens aan vast zit”, bijvoorbeeld een 
houtwal of andere landschapstructuur of een groep bomen.
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Wiesel heeft nog steeds de eeuwenoude landschapsstructuur van essen en houtsingels in een wollig en zacht patroon. Het is een 
oase van rust en landelijkheid, eerder een woonlandschap dan een dorp.

Het landschappelijk decor bepaalt de beeldkwaliteit

Houd de waardevolle zichtlijnen over akkers in stand.

Gebruik inheemse hagen en perceelsgrensbeplantingen.
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Streefbeeld
• open beekdalen, met daarin verspringende plukken 

bos of solitaire bomen 
• verdichte randen
• bebouwing aan de zijkant, in de beplanting

Opgaven 
• versterken van het ‘kralensnoer’-effect van kleine open,   
maar met beplanting omsloten wereldjes
• erven en bebouwing aan de rand van het beekdal 

situeren, ‘los’ van de beek
• streven naar een gebiedseigen ingetogen architectuur
• behouden van onverharde wegen
• behouden van de duisternis van het buitengebied
• toegankelijkheid van het beekdal vergroten

Herkenbaar beekdal door besloten zone eromheen te creëren. Daarin wordt de bebouwing opgenomen.

Beekdalen
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Handreikingen
Landschap
• Versterk het ‘kralensnoer’-effect door het in bochten of 

knikken toevoegen van beplanting.
• Probeer een pad door het beekdal te realiseren. Soms 

langs de beek, dan weer op enige afstand van de 
beek.

* accentueer hoogteverschillen met beplanting
* respecteer de cultuurhistorische relicten van de 

sprengbeken (sprengkoppen, opgeleide beken, wijers, 
watermolens en aquaducten)

Erf
• Plaats nieuwe erven in de (groene) rand van het 

beekdal en houdt het erf compact. Houd afstand 
tussen erf en beek.

• Behoud bij functieverandering de traditionele 
erfopbouw en neem 1 inrit als uitgangspunt.

Bebouwing
• Plaats nieuwe bebouwing tegen de bosrand, een 

houtwal of houtsingel en houdt afstand tot de weg.
• Probeer bestaande bebouwing te hergebruiken.
• Houd het bouwvolume passend bij de kleinschaligheid 

van het landschap, bekijk het in samenhang met de 
omgeving en relateer het aan de grootte van de kavel.

• Zet bijgebouwen los.
• Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels 

en daken . Gebruik natuurlijke materialen en gedekte 
kleuren.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
en hiërarchie van bebouwing op het erf; het 
hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent meer 
details en heeft een rijkere uitstraling, kan een iets 
hogere goot hebben, van een duurzamer materiaal 
(bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) zijn en qua 
kleurgebruik meer eruit springen.

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context.

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur.

Erfbeplanting
• Probeer met erfbeplanting ook bijdrage te leveren aan 

aanleg en versterking van de bossige rand van het 
beekdal.

• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.

• Wanneer lijnvormige erfbeplanting, bijvoorbeeld 
houtwallen of -singels, wordt toegevoegd: maak het 
los van de bebouwing! Zorg dat het zowel in hoogte, 
afstand en lengte een op zichzelf staand element 
wordt. Dus niet pal tegen en met dezelfde lengte als 
een schuur.

• Richt de achterzijde van het erf op natuurlijke wijze in, 
aansluitend op het beekdal.

• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 
blijven tussen de erfbeplanting door.

• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting
• Plant wegbeplanting aan beide zijden van de weg, bij 

erven is een onderbreking aan één zijde mogelijk.

Bebouwing gaat op in de rand van het beekdal. 

Zet bijgebouwen los en 
geef ze een kap.

Houd het erf compact; 
bebouwing op korte afstand 
van elkaar.

Natuurontwikkeling in het dal van de Wenumse Beek borgt 
de openheid

 Door de laanbeplanting bij erven aan één zijde te 
onderbreken gaat zij juist onderdeel uitmaken van het erf.

Wegbeplanting aan beide zijden van de weg. Probeer weg, 
laanbeplanting en erven samen onder het bladerdak te 
brengen. De laan gaat als een kapstok van het landschap 
fungeren.

Maak erfbeplanting los van bebouwing en houd 
bijvoorbeeld niet dezelfde lengte aan als de nieuwe schuur.
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Behoud de losse opzet van gebouwen in Wenum

Maak grote erven met ruimte voor meerdere gebouwen

Nieuwbouw geinspireerd op historische kenmerken

Wenum

Wenum als kern met grote agrarische gebouwen

Behoud open stukjes land, bouw niet alles volMaak grote kavels

In Wenum komt een aantal wegen samen. Rond de 
kruisingen is de bebouwing geconcentreerd. Je kunt 
hier spreken van een dorpskern. Hoewel het dorp uit 
dezelfde ingrediënten als het omliggende landschap
is opgebouwd, is juist in het dorp een concentratie 
van agrarische erven met grote boerderijen en grote 
schuren. Daarmee wijkt Wenum af van de zuidelijker 
gelegen kleinere burgerkavels. Net direct in het dorp 
maar wel aan de Wenumsche beek ligt een aantal 
oudere bedrijven met een grotere maat en schaal. 
De beek is daarmee net als de wegenstructuur een 
ordenende structuur die mede de gebiedsidentiteit 
bepaalt. 

INTERMEZZO

Handreikingen

• Maak grote erven met ruimte voor grotere 
gebouwen

• Gebruik inheemse beplanting en hagen
• Houd waardevolle zichtlijnen over akkers in stand
• Laat kavels open en onbebouwd
• Wees zuinig op cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing
• Houd de architectuur van gebouwen eenvoudig en 

passend bij het landelijke karakter

*  
Handr

Handreikingeneikingen



35

In Wenum staan ook grotere gebouwen. Ze zorgen 
er voor dat het dorp net iets ander overkomt dan het 
zwermlandschap ten zuiden ervan

Probeer waardevolle bebouwing te hergebruiken Houd de waardevolle zichtlijnen over akkers in stand.Gebruik inheemse hagen en perceelsgrensbeplantingen.

De Wenumse Watermolen is een cultuurhistorisch landmark
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Streefbeeld 
• afwisselend kleinschalig gebied met bossen, lanen, 

houtwallen en open kampen
• bebouwing aan de rand van de kampen
• zichtrelaties met buitenplaatsen 
* verrassende doorzichten

Opgaven 
• open houden van de kampen 
• beplanting toevoegen in overhoekjes aan de rand van 

de kampen
* de landschappelijke structuur op de oost-west gerichte 

dekzandruggen versterken
• bebouwing aan de rand van de open kampen situeren
• streven naar een gebiedseigen ingetogen architectuur
• behouden van onverharde en halfverharde wegen
• versterken wegbeplantingen
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Versterk het besloten kampenlandschap met daarbinnen open kampen (akkers en grasland).

Kampenlandschap
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kampkamp

bedrijfsdeel 
van het erf: de 

achterkant

woondeel van het 
erf met sier- en 

moestuin

 Eigentijdse nieuwbouw passend qua maat, schaal en 
vormgeving bij de oudere agrarische bebouwing.

Kampenlandschap

Handreikingen
Landschap 
• Probeer de aanleg van beplanting te combineren 

met aanleg van paden langs de kampen; herstel 
van verdwenen paden, aanleg van nieuwe paden en 
ontbrekende schakels tussen paden.

Erf 
• Plaats nieuwe erven of uitbreidingen van erven aan de 

randen van de kampen
• Houd het erf compact.
• Behoud bij functieverandering de traditionele 

erfopbouw.
• Neem één inrit als uitgangspunt.
• Gebruik overhoekjes en creëer een aangename 

verblijfsruimte door beplanting toe te voegen 
* zoek bij een nieuw te bouwen woning bij voorkeur een 

knik in de weg op, draai woningen in de richting van de 
kavel en leg ze op verspringende afstand tot de weg, 
gebruik overige gebouwen en beplanting om de ruimte 
vorm te geven, versterk het wereldje met een nieuw 
brinkje.

• Nieuw landgoed? Zie de handreikingen onder 
‘landgoederenlandschap’. Gebruik hierbij het 
streefbeeld, de doelen en de handreikingen van 
het ‘kampenlandschap‘ als uitgangspunt. Zorg 
daarmee dat het nieuwe landgoed past binnen de 
landschappelijke context van het ‘kampenlandschap’.

Kampenlandschap: kleinschalig landschap met open akkers (kampen, thans vaak grasland) op zandruggen en de bebouwing 
en beplanting als een zoom eromheen.

Houd het erf compact; bebouwing op korte afstand van 
elkaar.

Behoud bij functieverandering de traditionele erfopbouw 
met onderscheid tussen voor- en achterkant.

In het kampenlandschap “ontspringen” meerdere 
sprengbeken, zoals hier langs de Greutelseweg. Wegen 
gaan over de opgeleide sprengbeken heen.

Behoud de onverharde wegen
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Bebouwing 
• Plaats nieuwe bebouwing tegen de bosrand of een 

houtwal.
• Plaats nieuwe bebouwing in de knik van de weg in de 

kavelrichting 
• Probeer bestaande bebouwing die goed in het 

landschap past te hergebruiken.
• Oriënteer bij nieuw- of herbouw de bebouwing op de 

kavel, waardoor een draaiing ten opzichte van de weg 
ontstaat.

• Houd het bouwvolume van nieuwe bebouwing 
passend bij de kleinschaligheid van het landschap 
en bekijk het bouwvolume in samenhang met de 
omgeving en relateer het volume aan de grootte van 
de kavel.

• Sluit bij nieuw- of herbouw aan op het bestaande 
landelijke bebouwingstype: Maak een enkelvoudige 
hoofdvorm van één laag met een eenvoudige kap en 
houd de goothoogte laag.

• Afwijkende goothoogte kan om een afwijkend, statig 
gebouw te maken.

• Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels 
en daken met gebruik van natuurlijke materialen en 
gedekte kleuren.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
maar ook voor hiërarchie van bebouwing op het erf; 
het hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent 
meer details en een rijkere uitstraling, kan een iets 
hogere goot hebben, van een duurzamer materiaal 
(bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) zijn en qua 
kleurgebruik meer eruit springen.

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context.

Een simpele hoofdvorm van één laag met zadeldak en lage 
goot past in het landelijk gebied.

 Oriënteer de bebouwing op de kavel en niet in de richting 
van de weg.

Zoek de knik in de weg op en ensceneer zo de bebouwing. 
Door meerdere gebouwen in de knik van de weg onstaat 
een eigen wereld.

De bebouwing in beplante rand rondom de kampen. De grote kappen met lage goten zorgen er voor dat de bebouwing 
wegvalt in het landschap

Bebouwing is vaak georienteerd op de kavel en niet op de 
weg

Wees zuinig op cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
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• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur.
Erfbeplanting 
• Erfbeplanting levert ook een bijdrage aan de 

versterking van de landschapsstructuur.
• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.
• Wanneer lijnvormige erfbeplanting, bijvoorbeeld een 

houtwal, wordt toegevoegd: maak het los van de 
bebouwing! Zorg dat het zowel in hoogte, afstand en 
lengte een op zichzelf staand element wordt. Dus niet 
pal tegen en met dezelfde lengte als een schuur.

• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 
blijven tussen de erfbeplanting door.

• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting 
• Zorg voor samenhang en continuïteit in 

wegbeeld langs hoofdwegen, in materiaal en 
profi elopbouw. Denk aan verharding, beplanting, 
bermen, verlichtingsarmaturen, meubilair en 
snelheidsremmende voorzieningen.

• Leg geen wegbermen aan, maar laat de kampen door 
lopen tot aan de wegverkanting.

* Behoud de onverharde wegen
• Plant wegbeplanting aan beide zijden van de weg, bij 

erven is een onderbreking aan één zijde mogelijk.
• Koester de doorzichten op de kampen onder de 

Sluit bij de tuininrichting aan op het omringende 
landschap en laat de voortuin elementen bevatten van een 
boerderijtuin.

Maak erfbeplanting los van bebouwing en hou 
bijvoorbeeld niet dezelfde lengte aan als de nieuwe schuur.

Door de laanbeplanting bij erven aan één zijde te 
onderbreken gaat zij juist onderdeel uitmaken van het erf.

 Wegbeplanting aan beide zijden van de weg. Breng weg, 
laanbeplanting en erven samen onder het bladerdak. De laan 
gaat als een kapstok van het landschap fungeren.

 Bomen bepalen de groene uitstraling van het erf. Een haag kadert het erf in.

Zorg voor samenhang en continuiteit in wegprofi elen

Wegbeplanting en erfbeplanting leveren een waardevolle 
bijdrage aan de landschappelijke structuur
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De buurtschap Jonas ligt op de plek waar de Dorpse 
Beek uitmondt in de Grift. De bebouwing van Jo-
nas is gelegen aan de rand van de enk en het natte 
broeklandenlandschap op de overgang van hoog 
naar laag Ten zuiden van het buurtschap lag een 
nat gebied waar ook de eendekooi van het Loo zich 
bevond. 
Ten westen van het buurtschap ligt de enk. De be-
bouwingsstructuur van Jonas is die van een esdorp, 
waarbi de boerderijen in los verband gegroepeerd 
zijn. 

Handreikingen

• Handhaaf het informele karakter van Jonas en 
de afwisseling van bebouwde en onbebouwde 
percelen.

• Positioneer bebouwing zorgvuldig zodat zicht op 
relief en open landschap behouden bliljft

• sluit met beplanting en bebouwing aan op het 
agrarische karakter van Jonas

• oriënteer bebouwing op het kavel en niet op de 
weg

• voeg erfbeplanting en wegbeplanting toe om het 
besloten karakter van het gebied te versterken

Bebouwing is georienteerd op de kavelrichting en niet op de weg

De bebouwing van Jonas is gelegen aan de rand van de 
enk en het natte broeklandenlandschap op de overgang van 
hoog naar laag

Door de slingerende wegen, de opgaande beplanting en de 
ligging van de boerenerven ontstaat een intiem besloten 
gebied

De beslotenheid van het gehucht wordt mede bepaald door 
het hoog opgaand groen

Buurtschap Jonas

INTERMEZZO

Buurtschap Jonas
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INTERMEZZO
Inspiratie voor eigentijdse landelijke architectuur
Nieuwbouw hoeft niet historiserend te zijn. Het is goed om je uitgebreid te oriënteren naar vernieuwende concepten die op verschillende 
plaatsen in het land al tot uitvoering is gebracht. Maar blijf wel in de landelijke context en kijk naar de kenmerken van bebouwing in de 
omgeving.

Handreikingen

• Gebruik enkelvoudige bouwvolumes

• Houd hoofd- en bijgebouw los van elkaar

• houd het eenvoudig

• gebruik natuurlijke materialen 

• zorg voor een terghoudend kleurgebruik
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Streefbeeld 
• weids en open
• verdichte randen langs het broekland
• bebouwing als eilandjes in een ‘zee’ van ruimte

Opgaven 
• open houden van de broeklanden
• contrast tussen de openheid van de broeklanden en de 

hoger gelegen gebieden aan de rand versterken
• beplanting en bebouwing (massa) op de overgang naar 

hogere delen situeren
* relicten eendenkooi behouden
• streven naar gebiedseigen ingetogen architectuur
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Open ruimte met daarin uitzonderingen zoals een bosje of beplante erven.

Broeklanden
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bedrijfsdeel 
van het erf: de 

achterkant

woondeel van 
het erf met sier- 

en moestuin

Broeklanden

Handreikingen
Landschap 
• Beperk de opgaande beplanting, zoals solitaire elzen, 

elzenbosjes of transparante elzensingels tot het erf
* Leg bij aanleg van nieuwe natuur of nieuwe 

landgoederen schraal hooiland aan

Erf 
• Plaats nieuwe erven aan de rand van de broeklanden.
• Oriënteer nieuwe erven loodrecht op de weg.
• Houd afstand tussen de erven.
• Houd het erf compact.
• Behoud bij functieverandering de traditionele 

erfopbouw.
* Maak erfafscheidingen niet te hoog zodat je er over 

heen kan kijken
• Neem één inrit per erf als uitgangspunt.
• Erven kunnen in de breedte groeien, maar laat ze niet 

‘samensmelten’.
• Nieuw landgoed? Zie de handreikingen onder 

‘landgoederenlandschap’. Gebruik hierbij het 
streefbeeld, de doelen en handreikingen van de 
‘broeklanden‘ als uitgangspunt. Zorg daarmee dat het 
nieuwe landgoed past binnen de landschappelijke 
context van de ‘broeklanden’.

Behoud bij functieverandering de traditionele erfopbouw 
met onderscheid tussen voor- en achterkant.

Erven kunnen incidenteel in de breedte groeien, maar mogen 
niet ‘samensmelten’.

Houd het erf compact; bebouwing op korte afstand van 
elkaar.

In de broeklanden is bebouwing een uitzondering: een enkel erf als beplant eilandje.

Een transparante elzenbeplanting bij erven verrijkt de openheid van het landschap

Beperk beplanting in het broekland tot solitairen en een 
enkele elzensingelnsluiten bij de al aanwezige boerderijen
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Bebouwing 
• Zoek bij herbouw van te slopen bebouwing die in de 

broeklanden ligt naar een alternatieve herbouwlocatie 
aan de rand van de broeklanden of in een ander meer 
besloten landschap.

• Probeer bestaande, gebiedskarakteristieke bebouwing 
te hergebruiken.

• Oriënteer nieuw- of herbouw haaks op de weg en 
houd afstand tot de weg.

• Zet bijgebouwen los.
• Sluit bij nieuw- of herbouw aan op het bestaande 

landelijke bebouwingstype: Maak een enkelvoudige 
hoofdvorm van één laag met een eenvoudige kap en 
houd de goothoogte laag.

• Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels 
en daken met gebruik van natuurlijke materialen en 
gedekte kleuren.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
maar ook voor hiërarchie van bebouwing op het erf; 
het hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent 
meer details en een rijkere uitstraling, kan een iets 
hogere goot hebben, van een duurzamer materiaal 
(bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) zijn en qua 
kleurgebruik meer eruit springen.

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context.

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur.

Kaprichting van gebouwen zoveel mogelijk in de 
lengterichting van de kavel, loodrecht op de weg

Zoek bij herbouw van te slopen bebouwing die in de 
broeklanden ligt naar een herbouwlocatie op een betere 
plek in de dichtere rand van de broeklanden of in een ander 
meer besloten landschap.

Een beplant erf als een eiland in de openheid van de broeklanden

Zorg voor een sobere rustige vormgeving van gevels en 
daken met gebruik van natuurlijke materialen en gedekte 
kleuren.

Enkele bomen vormen een verrijking voor het erf. Een haag 
kadert het erf netjes in en scheidt de functies.

Orienteer bebouwing haaks op elkaar en houdt 
bijgebouwen los van het hoofdgebouw
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Erfbeplanting 
• Versterk het contrast tussen de erven en de openheid 

met erfbeplanting.
• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.
• Wanneer lijnvormige erfbeplanting, bijvoorbeeld 

elzensingels of (knot)bomenrijen, wordt toegevoegd: 
maak het los van de bebouwing! Zorg dat het zowel 
in hoogte, afstand en lengte een op zichzelf staand 
element wordt op het erf. Dus niet pal tegen en met 
dezelfde lengte als een schuur, maar wel binnen het 
erf.

• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 
blijven tussen de erfbeplanting door.

• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting 
• Plant geen wegbeplanting in de broeklanden.
• Plant aan rand van de broeklanden wegbeplanting aan 

één zijde.

 Sluit bij de tuininrichting aan op het omringende 
landschap en laat de voortuin elementen bevatten van een 
boerderijtuin.

Maak erfbeplanting los van bebouwing en hou bijvoorbeeld 
niet dezelfde lengte aan als de nieuwe schuur.

Geen wegbeplanting in het open landschap van de 
broeklanden. Hierdoor beleef je midden in de grote ruimte 
de weidsheid optimaal.

Aan de rand van de grote open broeklanden wegbeplanting 
aan één zijde van de weg. Hierdoor wordt de weg onderdeel 
van de open ruimte en ervaar je die. 

Weg zonder wegbeplanting in de broeklanden, waardoor de openheid van het gebied beleefbaar is.
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In het gebied vinden we op veel plaatsen wegen en paden die nog onverhard zijn. Het kan 
daarbij gaan om geheel onverharde zandwegen of om half-verharde grindwegen. Sommige van 
deze wegen stammen uit de middeleeuwen, terwijl andere zijn aangelegd met de grootschalige 
heideontginningen uit de tweede helft van de 19de en vroege 20ste eeuw. Het kan gaan om 
doorgaande wegen, maar het betreft ook vaak toegangswegen tot erven die op enige afstand van 
de weg liggen.
Dergelijke wegen en paden hebben soms een hoge cultuurhistorische waarde en dragen bij 
aan het typische karakter van het gebied. In Nederland zijn onverharde wegen ondertussen vrij 
zeldzaam geworden omdat de enorm toegenomen verkeersdruk in de afgelopen anderhalve 
eeuw om verharding en verbreding vroeg. Daarom is het wenselijk om het typisch landelijke en 
historische karakter van onverharde wegen zo veel mogelijk te behouden.

Handreikingen

• Behoud het onverharde karakter van de weg. Als een steviger wegdek nodig is, zoek het dan 
in halfverharding.

• Behoud het landelijke profi el. Onverharde wegen zijn meestal betrekkelijk smal en hebben 
geen trottoirs. Probeer het historische profi el van weg, bermen en bermsloten/greppels zo veel 
mogelijk te bewaren.

• Kleine wegen met een lage verkeersintensiteit (zoals toegangswegen) hebben soms een 
‘karrenspoor profi el’ van twee stroken voor de wielen, met een smalle strook gras ertussenin. 
Probeer zo’n profi el te behouden. 

• Veel onverharde wegen hebben een tamelijk bol profi el, om daarmee regenwater goed af te 
voeren. Behoud dit bolle profi el

• Houd de bermen groen Grindbermen, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig, langs wegen (rood) en onverharde 
wegen (groen) zijn een uniek kenmerk voor Wenum-Zuid.

Onverharde wegen passen bij de landelijke 
uitstraling van het gebied.

Door het bos tot aan de weg door te laten lopen, 
ontstaat een natuurlijke sfeer.

De grindbermen langs een aantal wegen in Wenum Wiesel zijn een uniek  Apeldoorns 
verschijnsel.

INTERMEZZO

Onverharde wegen

Behoud de onverharde en halfverharde wegen! 
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Voormalige spoorlijn Apeldoorn-Vaassen is dankzij de 
beplanting een markante lijn in het landschap.

De Zwolseweg met restanten van laanbeplanting Het voormalige snelwegtracé is dankzij de beplanting  en 
kenmerkende smalle weilandjes een markante lijn in het 
landschap.

 Groenstructuren
INTERMEZZO

Naast de landschappelijke elementen binnen landschapstypen zoals het kampenlandschap, kent Wenum 
Wiesel ook een aantal belangrijke landschapstype overstijgende groenstructuren. Ze begeleiden de 
regionale verbindingswegen of omzoomen markante, historische plekken. Deze groene aders zorgen voor 
structuur in het gebied en herkenbaarheid: je ziet de belanrgijke wegen al van een afstandje liggen en dat 
helpt je bij je oriéntatie. 

Lange lijnen
• Zwolseweg: De oude laanbeplanting van de Zwolseweg is deels verdwenen. Door deze te herstellen 

kan  de Zwolseweg met haar beplanting dienen als kapstok en het mozaiëk van landschappel 
verbinden.

• Oude snelwegtrace: Het oude snelwegtrace is een markante groenstructuur in het landschap met 
bosjes, bomen en lange smalle weilandjes

• de Grift: de Grift dient als ecologische verbindingszone en is een belangrijke doorgaande 
groenstructuur

Bijzondere plekken
• De voormalige visvijvers langs de Egelbeek
• De watermolen met wijert en de omgeving met oude bomen en de meanderende Wenumse Beek
• Stuifwal de Zandhegge
• de Huisakkers, een eeuwenoude schaapsdrift

Handreikingen

* Koester bestaande groenstructuren en vul de ontbrekende delen aan
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Streefbeeld 
• beplante wegen
• hier en daar beplante kavelgrenzen
• bebouwing in de groene ‘kamers’
* robuuste groenstructuren als kapstok
* karakteristiek relief Wenumse Veld zichtbaar houden

Opgaven
• versterken en ontwikkelen van een kamer-

structuur van weg- en kavelgrensbeplantingen
• nieuwbouw koppelen aan de groenstructuren van de 

‘kamers’
• behouden van onverharde en halfverharde wegen
• doorgaande beplanting langs Zwolseweg
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Met beplanting langs wegen, paden en zo mogelijk kavelgrenzen ontstaan ‘kamers’. Daardoor wordt dit volle landschap geordend en krijgt 
het weer samenhang.

Kamerstructuren
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Handreikingen
Landschap 
• Plant weg- en hier en daar ook kavelgrensbeplantingen 

aan.
• Vul de weg- en kavelgrensbeplantingaan

Erf 
• Houd afstand tussen de erven.
• Houd het erf compact.
• Behoud bij functieverandering de traditionele 

erfopbouw
• Neem één inrit als uitgangspunt.
• Gebruik overhoekjes en creëer een aangename 

verblijfsruimte door beplanting  toe te voegen en 
enkele eenvoudige voorzieningen te plaatsen

• Nieuw landgoed? Zie de handreikingen onder 
‘landgoederenlandschap’. Gebruik hierbij het 
streefbeeld, de doelen en de handreikingen van de 
‘kamerstructuren‘ als uitgangspunt. Zorg daarmee dat 
het nieuwe landgoed past binnen de landschappelijke 
context van de ‘kamerstructuren’.

Door het versterken van de kamerstructuur wordt het 
landschap geordend en toegankelijk. Voeg dus (boom)
beplanting langs wegen, paden en kavelgrenzen toe.

Kamerstructuren: beplanting langs wegen, paden en op 
kavelgrenzen.

Beplanting langs kavelgrenzen, wegen en paden vergroot 
de ruimtelijke structuur van het gebied

Koppel bebouwing aan (bestaande of nieuwe) 
groenstructuren
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Bebouwing
• Koppel nieuwbouw aan de groenstructuren van de 

‘kamers’.
• Probeer bestaande karakteristieke bebouwing te 

hergebruiken.
• Oriënteer nieuwe bebouwing haaks of parallel op de 

weg, aansluitend op het rationele verkavelingspatroon, 
en houd afstand tot de weg.

• Sluit bij nieuw- of herbouw aan op het bestaande 
landelijke bebouwingstype: Maak een enkelvoudige 
hoofdvorm van één laag met een eenvoudige kap en 
houd de goothoogte laag.

• Afwijkende goothoogte kan om een afwijkend, statig 
gebouw te maken.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor samenhang 
maar ook voor hiërarchie van bebouwing op het erf; 
het hoofdgebouw ligt vóór de bijgebouwen, kent 
meer details en een rijkere uitstraling, kan een iets 
hogere goot hebben, van een duurzamer materiaal 
(bijvoorbeeld steen en bijgebouw van hout) zijn en qua 
kleurgebruik meer eruit springen.

• Laat nieuwe bebouwing geïnspireerd zijn op de 
landschappelijke context.

• Nieuwe bebouwing kan in eigentijdse architectuur.

Een simpele hoofdvorm van één laag met zadeldak en lage 
goot past in het landelijk gebied. Als in incidentele gevallen 
het gebouw een afwijkende, statige uitstraling nodig heeft 
kan de goothoogte van de bebouwing hoger.

Maak grote kavels

Houdt ruimte tussen bebouwing voor groene kamers.

De Fluitersweg kent een eigen stedebouwkundige opzet en 
architectuur

Houd het eenvoudig!

probeer bestaande bebouwing te hergebruiken bij 
functieverandering om het karakter van het landelijk 
gebied te behouden
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Erfbeplanting 
• Probeer met erfbeplanting ook bijdrage te leveren 

aan versterking van de kavelgrensbeplantingen door 
houtwallen, -singels of bomenrijen aan te leggen op 
kavelgrenzen.

• Verrijk het erf met één of meerdere bomen.
• Wanneer lijnvormige erfbeplanting, bijvoorbeeld 

houtwallen of -singels, wordt toegevoegd: maak het 
los van de bebouwing! Zorg dat het zowel in hoogte, 
afstand en lengte een op zichzelf staand element 
wordt. Dus niet pal tegen en met dezelfde lengte als 
een schuur.

• Zorg dat het erf en de bebouwing her en der zichtbaar 
blijven tussen de erfbeplanting door.

• Gebruik streekeigen erfbeplanting.

Wegen en wegbeplanting 
• Zorg voor samenhang en continuïteit in 

wegbeeld langs hoofdwegen, in materiaal en 
profi elopbouw. Denk aan verharding, beplanting, 
bermen, verlichtingsarmaturen, meubilair en 
snelheidsremmende voorzieningen.

• Plant wegbeplanting aan beide zijden van de weg.

Sluit bij de tuininrichting aan op het omringende 
landschap en laat de voortuin elementen bevatten van een 
boerderijtuin.

Maak erfbeplanting los van bebouwing en hou bijvoorbeeld 
niet dezelfde lengte aan als de nieuwe schuur.

Wegbeplanting aan beide zijden van de weg. Breng weg, 
laanbeplanting en erven samen onder het bladerdak.

Leg wegbeplantingen aan. Hierdoor ontstaan “kamers” in 
het landschap.

 Enkele bomen vormen een verrijking voor het erf. Een 
haag kadert het erf netjes in.

Behoudt de onverharde wegen
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Woonlandschap Wenum Zuid

INTERMEZZO

Woonlandschap Wenum Zuid

Wenum-Zuid is een woonlandschap. Het is een sterk 
verstedelijkt stuk buitengebied tegen de stadsrand van 
Apeldoorn met verspreid open onbebouwde percelen, 
refererend naar de voormalige agrarische activiteiten. 
De wegenstructuur is een kapstok voor de bebouwing, 
waarbij met name langs de Zwolseweg, maar ook langs 
de Oude Zwolseweg sprake is van lintbebouwing. 
De lange lijnen van de infrastructuur zijn bepalend 
geweest voor de waaiervormige landschapstructuur met 
lintbebouwing en dwarswegen. 

De ladderstructuur van oost naar west en een paar 
noord-zuid georiënteerde wegen bepalen de ruimtelijke 
opbouw en de beleving van dit gebied. Het patroon 
van kruisende wegen vormt een soort lappendeken 
van kavels, die allemaal aan de wegen vast zitten. De 
wegenstructuur is de ‘kapstok’ waar de kavels aan 
opgehangen zijn.
Opvallend is dat er – met uitzondering van de  
Zwolseweg – geen echte lintbebouwing is. Dat komt 
doordat er (nog!) voldoende ruimte is tussen de 
verschillende kavels met open weitjes of bosstroken. De 
weg ordent wel alle kavels, maar de kavels zelf zijn zo 
gevarieerd in opzet en inrichting dat er geen sprake is 
van uniformiteit of een herhaling van patronen. Dat komt 
ook omdat alle woningen met groene voortuinen niet
dicht aan de weg staan maar wat dieper op de kavel 
liggen. De hoge hagen en grote bomen in de voortuinen 
zorgen ervoor dat je vanaf de weg niet zozeer 
bebouwing ziet maar vooral groen en landschap. Dit 
wordt versterkt door de vrijstaande woningen met een 
enkele twee-onderéénkapper ertussen, waardoor je 
bij het passeren steeds verrast wordt door een nieuw 
beeld.
De waaierstructuur begint min of meer op de splitsing 

van de Oude Zwolseweg, Zwolseweg en Wieselseweg. 
Hier ligt als het ware het focuspunt van Wenum-Zuid, 
met het opvallende gebouw van café De Hamer, en de 
zuidelijke entree van het gebied Wenum Wiesel. 

 De Oude Zwolseweg heeft vanuit Apeldoorn gezien 
eerst een behoorlijk stenig karakter, met een openbare 
ruimte zonder groen. In noordelijke richting wordt het 
beeld steeds landelijker door open percelen tussen de 
bebouwing. De vrijstaande bebouwing staat dicht op 
elkaar en dicht op de weg. De kaprichting is haaks op de 
weg.

De stedenbouwkundige structuur van Wenum-Zuid 
is dus los. Een opvallende uitzondering hierop vormt 
de omgeving Fluitersweg/Oude Zwolseweg met een 
planmatig opgezette rij van 13 dubbele woningen 
uit de jaren ’20 van vorige eeuw. Kenmerkend is de 
verspringende rooilijn. Daarnaast zijn de bouwvolumes 
en mansardedaken karakteristiek. Het woonlandschap van Wenum Zuid

Zorg dat bebouwing ergens aan vast zit: grote bomen, 
houtwallen of het groen van de buurman

Koester de openheid van het dal van de Koningsbeek als 
contrast met de stad
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Handreikingen

• Probeer met weg- en perceelsgrensbeplanting een 
rustig kader te scheppen en een zekere uniformiteit aan 
te brengen in het drukke geheel van de grote variëteit 
aan bebouwing, zowel in maat, positie op de kavel, 
volume, kaprichting als architectuur.

• Maak de openbare ruimte van de Zwolseweg en Oude 
Zwolseweg dorpser. Dat kan bijvoorbeeld door meer 
beplanting in de openbare ruimte te plaatsen. Geen 
“stadse fratsen”!

• Koester de open stukken en doorzichten in de (lint)
bebouwing en zorg voor ruime voortuinen, zodat het 
landelijk karakter zichtbaar blijft. Vermijd opvallende 
hekwerken langs de open weides, waardoor het 
landschap “verhekt”.

• Vergroen de openbare ruimte door bijvoorbeeld een 
accentboom op een straathoek.

• Behoud de continuïteit van de zo kenmerkende 
grindbermen voor dit gebied en vul waar nodig aan 
(zie ook intermezzo ‘onverharde wegen’).

• Het “dal” van de Koningsbeek vormt de overgang van 
de stad Apeldoorn naar het gebied Wenum Wiesel, en 
woonlandschap Wenum-Zuid in het bijzonder. Koester 

de openheid van het dal als contrast met de stad 
Apeldoorn en het sterke verdichte gebied Wenum-
Zuid

• De planmatige aanleg van de woningen langs de 
Fluitersweg is uniek voor het gebied. Behoud daarom 
de karakteristieken van de bebouwing en voorkom 
allerlei toevoegingen, zoals aan- en uitbouwen, extra 
dakkapellen etc. Zorg dat de verspringende rooilijnen 
zichtbaar blijven.

Het woonlandschap van Wenum rond de Zwolseweg: een 
zwermlandschap met lappendeken aan woonkavels. De 
wegen geven ordening aan het geheel (de kapstok)

Laat kavels en landjes open zodat het landschap overal 
ervaarbaar blijft

Omzoom de kavel met hagen en gebruik gebiedseigen 
beplanting

een gevarieerd architectuurbeeld waarbij nieuwbouw 
doorbouwt in een traditie van bescheiden vormen, kleuren 
en expressie
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Karakteristieke panden

INTERMEZZO

Handreikingen:

• Behoud de waardevolle aspecten van karakteristieke panden: het gaat daarbij vooral om de hoofdvorm, het gevelbeeld 
en de bouwstijl.

• Probeer waardevolle aspecten te versterken door originele elementen te herstellen of als inspiratiebron voor 
verbouwing te nemen. Foto’s en oude bouwtekeningen kunnen daarbij helpen.

• Houd karakteristieke panden beleefbaar vanuit de openbare ruimte. Scherm ze niet te veel af door middel van hoog 
opgaande beplanting, schuttingen of bijgebouwen 

• Probeer het erf op zo’n manier in te richten, dat het goed past bij het pand. 

We mogen in de gemeente Apeldoorn trots zijn op de diversiteit van de verschillende wijken, dorpen en gebieden, die elk 
hun eigen uitstraling hebben. Om die diversiteit te bewaren is in het bestemmingsplan een veertigtal Karakteristieke panden 
aangeduid. Deze panden vertegenwoordigen hoge cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, en zijn belangrijk voor het 
waardevolle landschapsbeeld van Wenum en Wiesel. Het zijn bijvoorbeeld oude boerderijen of villa’s, die typisch zijn voor de 
geschiedenis van het gebied waar ze staan. Door deze objecten herkennen we die geschiedenis. Vanwege hun bijzondere 
waarde worden karakteristieke objecten beschermd tegen sloop. Daarnaast zijn er in het beschermde dorpsgezicht van 
Wiesel een vijftiental Beeldbepalende panden waar dat zelfde voor geldt. Deze zijn echter niet in het bestemmingsplan 
opgenomen, maar krijgen bescherming via de gemeentelijke monumentenverordening.

Heeft u plannen voor verbouw of uitbreiding? De stedenbouwkundig en cultuurhistorisch adviseur van de gemeente gaan 
graag met u in gesprek om te komen tot een passend en haalbaar plan. 

Uit de 19de eeuw daterende boerderij met bijgebouwtje in 
Wenum aan de rand van de Wenumse enk,

In Wenum gelegen vroegere kooikerwoning van de eertijds 
ten zuiden ervan gelegen eendenkooi “De Poel” van Het 
Loo

In Wiesel gelegen villa, in 1919 voor mevr. H.F. Schreiber 
gebouwd , met een zeer beeldbepalende ligging langs de 
Elburgerweg

In Wenum gelegen sociale woningbouwcomplex aan de 
Fluitersweg uit circa 1920

Het pand aan de Zwolseweg uit 1937 illustreert de periode, 
waarin het gebied betekenis krijgt als vestigingsplek voor 
(welgestelde) burgers, die er luxe woonhuizen en villaatjes
laten bouwen; het rustieke karakter sluit aan bij de landelijke 
omgeving
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Cafe de Hamer maakt onderdeel uit van een markant 
ensemble deels historische panden rond de aansluiting
van Zwolseweg en Wieselseweg

Het landhuis Sprengenhorst in Wiesel is gebouwd ter 
plekke van de Oude Watermolen van Dijkgraaf die er tot 
1934 stond.

Het voormalige hervormde kerkje (evangelisatielokaal) is 
onderdeel van een lintstructuur en opvallend door situering 
direct aan de openbare weg
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Kaart landschapstypes binnen het gebied Wenum Wiesel.
(kleuren legenda komen overeen met gebruikte kleuren in 
schema Beheercriteria, 4.3.)

Veluwe

Enken

Beekdalen

Kampenlandschap

Broeklanden

Kamerstructuren

Landgoederenlandschap

4 welstandskader
4.1. 

Algemeen
In dit hoofdstuk worden de formele regels beschreven 
waaraan uw plan 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 2 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 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 
subthema’s om zo nog preciezer te kunnen werken. 
De thema’s en subthema’s van dit plangebied staan op 
bijgaande kaart op deze pagina.

Niveaus

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

Matrix
Op basis van (sub)thema’s en welstandsniveaus 
zijn in de matrix op blz 57 de regels uitgewerkt 
waaraan uw plan tenminste moet voldoen. Indien u 
meer achtergrondinformatie wenst over het formele 
welstandsbeleid adviseren wij u de Kadernota “Over 
welstand geschreven” te lezen. Deze kunt u vinden op 
www.apeldoorn.nl

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

Monumenten
Voor beschermde monumenten geldt naast het 
welstandsbeleid ook de Monumentenwet en 
Monumentenverordening
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Welstandsthema’s
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Welstandsniveau’s
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deelgebied Enken 
(E)

Beekdalen 
(BE)

Kampenlandschap 
(KA)

Broeklanden 
(B)

Kamerstructuren 
(K)

Landgoederenlandschap 
(L)

verkavelingtype Boerderijen en schuren 
zijn geclusterd en hebben 
onderling een functionele 
ordening maar zijn verder 
vrij gesitueerd in het 
landschap aan de rand 
van de enk.

Boerderijen en schuren 
zijn geclusterd en hebben 
onderling een functionele 
ordening. Erven 
voornamelijk gesitueerd 
aan de rand van het 
beekdal

Boerderijen en schuren 
zijn geclusterd en hebben 
onderling een functionele 
ordening maar zijn verder 
vrij gesitueerd in het
landschap aan de rand 
van de kampen.

Boerderijen en schuren 
zijn geclusterd en hebben 
onderling een functionele 
ordening. Erven als losse 
“eilandjes” in de open 
ruimte.

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

Gebouwen zijn geclusterd 
en hebben onderling een 
functionele ordening. 
Bebouwing vnl. gesitueerd 
aan de rand van het kavel. 
Duidelijke oriëntatie op het 
landschap.

positie 
onderling

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
informeel.

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
informeel.

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
informeel.

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
formeler van opzet.

Hiërarchische ordening 
op het boerenerf, vaak 
formeler van opzet.

Hoofdgebouw prominent 
aanwezig, bijgebouwen 
minder prominent in beeld.

afstand 
onderling 

Veelal nabij andere erven 
in buurtschap.

Gevarieerd. Gevarieerd. Overwegend grote afstand 
tussen boerenerven.

Gevarieerd. Gevarieerd. Overwegend 
grote afstand

plaatsing op 
kavel 

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan 
de achterzijde van 
het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen los.

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan 
de achterzijde van 
het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen los.

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan 
de achterzijde van 
het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen los.

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan de 
achterzijde van de 
boerderij. 
Bijgebouwen los.

Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan 
de achterzijde van 
het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen los.

Gevarieerd.

bouwrichting Gevarieerd. Veelal in 
kavelrichting.

Gevarieerd en op afstand 
van de weg. Veelal in 
kavelrichting.

Gevarieerd. Veelal in 
kavelrichting.

Veelal haaks op de weg in 
kavelrichting en op afstand 
van de weg.

Veelal haaks op de weg in 
kavelrichting en op afstand 
van de weg.

Deels naar elkaar 
gericht, onderlinge relatie 
voortkomend uit functie 
Hoofdgebouw op afstand 
van de weg

herhaling / 
ritmiek 

Geen herhaling en ritmiek. Geen herhaling en ritmiek. Geen herhaling en ritmiek. Geen herhaling en ritmiek. Geen herhaling en ritmiek. Geen herhaling en ritmiek,
mogelijk symmetrie

welstandsniveau zwaar            Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau normaal         Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor de kwaliteit van omgeving en architectuur

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

4.3. Beheercriteria voor thema Agrarisch buitengebied
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deelgebied Enken
(E)

Beekdalen
(BE)

Kampenlandschap
(KA)

Broeklanden
(B)

Kamerstructuren
(K)

Landgoederenlandschap
(L)

opbouw 
hoofdmassa

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

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

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

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

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

Gevarieerd. Sterk 
onderscheid in hoofd- en 
bijgebouwen.

profi el ruimte Informeel. Boerenerf 
voornamelijk onverhard.

Informeel. Boerenerf 
voornamelijk onverhard.

Informeel. Boerenerf 
voornamelijk onverhard.

Informeel. Informeel. Formeel. 

samenstelling
massa 

Enkelvoudig. Enkelvoudig. Enkelvoudig. Enkelvoudig. Enkelvoudig. Gevarieerde hoofdvorm: 
zowel compact en 
enkelvoudig als 
samengesteld. Sterk 
onderscheid in hoofd- en 
bijgebouwen

kapvorm en 
-richting 

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak, in geval van 
dwarshuis-boerderij 
schilddak op voorhuis

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak, in geval van 
dwarshuis-boerderij 
schilddak op voorhuis.

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak, in geval van 
dwarshuis-boerderij 
schilddak op voorhuis.

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak.

Evenwijdig en haaks, 
overwegend afgewolfd 
zadeldak.

Gevarieerde kapvormen,  
zowel enkelvoudig als 
samengesteld. 

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

Klein tot middelgroot. 
Sterk onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen.

Klein tot middelgroot. 
Sterk onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen.

Klein tot groot. Sterk 
onderscheid in hoofd- 
en bijgebouwen.

Klein tot groot. Sterk 
onderscheid in hoofd- en 
bijgebouwen.

Middelgroot tot groot. 
Sterk onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen.

vormbehandeling Eenvoudig, traditioneel Eenvoudig Eenvoudig, traditioneel Eenvoudig. Eenvoudig. Gevarieerd.  Sterk 
onderscheid in hoofd- en 
bijgebouwen.

welstandsniveau zwaar            Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau normaal         Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor de kwaliteit van omgeving en architectuur 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied Enken
(E)

Beekdalen
(BE)

Kampenlandschap
(KA)

Broeklanden
(B)

Kamerstructuren
(K)

Landgoederenlandschap
(L)

bouwstijl Typische vormgeving 
hallehuisboerderijen en 
dwarshuisboerderijen.

Typische vormgeving 
hallehuisboerderijen en 
dwarshuisboerderijen.

Typische vormgeving 
hallehuisboerderijen en 
dwarshuisboerderijen.

Traditioneel. Eenvoudige gevelindeling. Gevarieerd, uitstraling in 
overeenstemming is met 
de functie. Onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen.

geveltypering Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel.

Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel

Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel

Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel

Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel

Gevarieerd.

Gerichtheid 
en
oriëntatie 

Met voorgevel of zijgevel 
gericht op kavelrichting.

Met voorgevel of zijgevel 
gericht op kavelrichting

Met voorgevel of zijgevel 
gericht op kavelrichting

Met voorgevel of zijgevel 
gericht naar de weg.

Met voorgevel of zijgevel 
gericht naar de weg.

Duidelijke oriëntatie op het 
landschap.

geleding Neutraal. Neutraal. Neutraal. Neutraal. Neutraal. Gevarieerd, zowel 
verticaal, neutraal als 
horizontaal.

indeling Traditioneel geordend. 
Eenvoudige gevelindeling.

Traditioneel geordend.
Eenvoudige gevelindeling.

Traditioneel geordend.
Eenvoudige gevelindeling.

Eenvoudige gevelindeling. Eenvoudige gevelindeling. Gevarieerd.

plasticiteit Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

Weinig schaduwwerking. 
Vlak.

Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar            Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau normaal         Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor de kwaliteit van omgeving en architectuur

gevelkarakteristiek
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deelgebied Enken
(E)

Beekdalen
(BE)

Kampenlandschap
(KA)

Broeklanden
(B)

Kamerstructuren
(K)

Landgoederenlandschap
(L)

gaafheid/
oorspronkelijkheid

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

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

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

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

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

N.v.t.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk 
baksteen en houten 
kozijnen en luiken. 

Steenachtig, voornamelijk 
baksteen en houten 
kozijnen.

Steenachtig, voornamelijk 
baksteen en houten 
kozijnen.

Steenachtig, 
voornamelijk baksteen 
en houten kozijnen.

Steenachtig, 
voornamelijk baksteen 
en houten kozijnen.

Gevarieerd en rijk, 
geïnspireerd op 
landschappelijke 
omgeving.

kleurtoon en 
toepassing

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

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

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

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

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

Gevarieerd en rijk, 
geïnspireerd op 
landschappelijke 
omgeving.

decoraties en 
ornamenten 

Overwegend ingetogen 
detaillering.

Overwegend ingetogen 
detaillering.

Overwegend ingetogen 
detaillering.

Overwegend ingetogen 
detaillering.

Overwegend ingetogen 
detaillering.

Gevarieerd en rijk. 
Duidelijk onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen.

welstandsniveau zwaar            Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau normaal         Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor de kwaliteit van omgeving en architectuur

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Veluwe

verkavelingtype Vrijstaand.

positie onderling Gevarieerd.

afstand onderling Grote onderlinge afstand.

plaatsing op kavel Gevarieerd. Veelal in bosrand.

bouwrichting Gevarieerd.

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

welstandsniveau zwaar            Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau normaal         Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor de kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau soepel           Veranderen is mogelijk met respect voor de omgeving

deelgebied Veluwe

opbouw 
hoofdmassa

Overwegend één laag met kap. Ook platte voorbeelden aanwezig.

profi el ruimte Gevarieerd.

samenstelling
massa 

Gevarieerd.

kapvorm en 
-richting 

Gevarieerd.

relatieve omvang Gevarieerd.

vormbehandeling Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar            Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau normaal         Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor de kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau soepel           Veranderen is mogelijk met respect voor de omgeving

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

4.4. Beheercriteria voor thema Bossen

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied Veluwe

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.

geveltypering Gevarieerd.

gerichtheid en
oriëntatie 

Eén- of meerzijdig.

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling Gevarieerd.

plasticiteit Gevarieerd.
welstandsniveau zwaar            Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau normaal         Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor de kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau soepel           Veranderen is mogelijk met respect voor de omgeving

gevelkarakteristiek

deelgebied Veluwe

gaafheid/
oorspronkelijkheid

In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen, houten geveldelen en houten kozijnen.

kleurtoon en 
toepassing

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

decoraties en 
ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar            Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau normaal         Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor de kwaliteit van omgeving en architectuur
welstandsniveau soepel           Veranderen is mogelijk met respect voor de omgeving

detaillering, kleur en materiaal
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