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1. Inleiding

Aan de zuidkant van Loenen, op de flank van het Veluwemassief is door Slokker 
Vastgoedontwikkeling en Kondor Wessels Vastgoed een aantal percelen in eigendom 
verworven ten behoeve van de ontwikkeling van een plan met dorpse woningbouw. 
Deze percelen waren oorspronkelijk bebouwd met kassen die reeds zijn gesloopt. In 
de concept-dorpsvisie Loenen 2020 wordt de locatie aangemerkt als uitbreidingslocatie 
Loenerdrift-Bruisbeek. Op deze locatie wordt door de initiatiefnemers een bouwplan 
voorgestaan voor 42 grondgebonden woningen. 

Onderliggend document betreft de beschrijving van de beeldkwaliteit van de bebouwde 
en onbebouwde elementen van het plan. Daartoe wordt door middel van beelden en 
beschrijvingen een beeld gegeven van het voorgestane uiterlijk van de verschillende 
onderdelen architectuur, openbare ruimte en erfgrensinrichting. Daarbij staat het doel 
voor ogen een dorpse, Loenens karakteristiek woningbouwplan te realiseren hier op de 
flank van het Veluwemassief. 

Dit beeldkwaliteitsplan is gebaseerd op de volgende documenten:
1. PVE project Hameinde Loenen; concept versie 13 mei 2015;
2. Klein Ameldoorns dorpen kookboek, oktober 2012;
3. Dorpsvisie Loenen-2020

oppervlakte plangebied 22.406 m2
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Rand van Loenen ten noorden van plangebied Hameinde. Houtwal ten zuiden van plangebied.

Zicht op Loenen vanaf de bosrand in het zuiden, met ter hoogte van de coniferenrij het plangebied Hameinde. De kleine korrel van de hoeven met rondom groene ruimte.

Zichtbaar hoogteverschil nabij het plangebied Hameinde.



H AV E R  D R O E Z E  B N T 7

Dit landschap van de oostflank van de Veluwe wordt gekenmerkt door zacht glooiend 
reliëf met een overgang van droog bos met esgronden naar de nattere weidegronden 
en hooilanden van de IJsselvallei. Op deze overgang ontsprongen van oorsprong beken 
en later gegraven sprengbeken die een hoge natuurwaarde kennen. Het landschap bood 
optimale omstandigheden voor boeren om te vestigen. Vanuit deze enkele boerderijen 
is uiteindelijk het dorp Loenen ontstaan zoals wij dat nu kennen.

Aan de zuidwestkant van het dorp liggen de licht hellend agrarische percelen van het 
plangebied. Ze lopen op naar de bosrand van het Veluwemassief. Deze bosrand vormt 
met de houtwal van de Bruisbeek tevens de grens van de Ecologische Hoofdstructuur. 
De locatie vraagt, gezien deze huidige natuurwaarden, om een  zorgvuldige benadering. 

De insteek voor het plan is een dorpse verkaveling die aansluiting vindt bij de bestaande 
korrelstructuur van de huidige dorpsrand. Er is gezocht naar een evenwichtige inzet van 
groen en natuurwaarden in het plan in combinatie met het beeldversterkende effect 
van het aanwezige natuurlijke hoogteverschil. Door gebruik te maken van dit reliëf kan 
al het regenwater via natuurlijke begreppeling afvloeien en houdt dit de herinnering aan 
de oorspronkelijk talrijke sprengbeken levend en draagt het bij aan de verhoging van de 
natuurwaarden en de belevingswaarde in de directe woonomgeving.

De verkaveling richt zich hiermee op de Veluws-Loenense dorpskarakteristiek met 
een informele verkaveling en fijne korrelstructuur, waarbinnen deze uitbreiding een 
herkenbaar eigen karakter heeft. Kenmerkend zijn de landschappelijke woonkwaliteit 
en recreatiewaarde die tot stand komen door de verweving met groenstructuren van 
de houtwallen en bestaande landelijke infrastructuur uit de omgeving. Deze verweving 
zorgt samen met het hoogteverschil voor zowel een hoge ecologische potentie als een 
hoge beeldwaarde. Kortom, het is prettig wonen op niveau.

U
itbreiding Loenen - H

am
eindewelstandsniveau’s

welstandsthema’s

hoofdstructuurelementen / ruimtelijke thema’s dorp Loenen (BKP - Loenen Veldhuizen 14 mei 2013)

hieraan gekoppelde welstandsniveaus (BKP - Loenen Veldhuizen 14 mei 2013)

zie voor matrix BKP en deelkaarten de bijlagen 
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Loenen is als nederzetting ontstaan op de flank van het Veluwemassief. Net als op 
andere plekken bood de overgang van hoge droge gronden naar de laaggelegen 
vochtige vallei van de IJssel een ideale plek voor vestiging van de eerste agrarische 
nederzetting. De boerderijen in de vroege middeleeuwen waren gemengd, dus 
had men op de hoger gelegen gronden aan de rand van de Veluwe de gezamenlijke 
bouwlandakkers (de es of enk) en op de vochtiger gronden de gras- en hooilanden. 
Op deze wijze ontstond een lint van boerderijen, precies gelegen op de hoog-laag 
overgang. Zo’n esdorp wordt een flankesdorp genoemd. Op de flank van de stuwwal 
ontsprong op de natuurlijke plekken kleine waterstromen die samenvloeiden tot beken, 
welke uiteindelijk uitmonden in de IJssel en later het Apeldoornskanaal voedden. De 
constante waterstroom van deze beken werden ingezet voor maalderijen en wasserijen 
van diverse “vroege industrieën”. Later groef men sprengen om aan de groeiende 
behoefte aan waterkracht tegemoet te komen.

Landschappelijk is er veel veranderd. Zo zijn de meeste heide- en zandgronden bebost, 
worden op de es vrijwel geen graanproducten meer verbouwd en is het karakteristieke 
lint van boerderijen opgenomen in een aantal dorpsuitbreidingen. Loenen kende ook 
een aantal beken, die deels verdwenen zijn. Met name de sprengbeek die direct ten 
noorden van het projectgebied gelegen heeft, is op enkele restanten na verdwenen. 
Divers beleid richt zich tegenwoordig op het herstel en behoud van de Veluwse 
sprengen en beken. 

 AFBEELDING LINKS:
‘LOSSE DORPSRAND AAN DE WESTELIJK ES-ZIJDE
FORMELE ‘HARDE’ DORPSRAND AAN DE NATTE WEIDE OOSTZIJDE

2. Locatie
U

itbreiding Loenen - H
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einde

Groenendaalse weg (1.) Droefakkers - terugkijkend (2.) Bergakkerweg - terugkijkend (3.) Bergakkerweg - steilrand (4.)



U
it

br
ei

di
ng

 L
oe

ne
n 

- 
H

am
ei

nd
e

veluwe rand

dorp

landschap

PLAN IN CONTEXT
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Verkaveling:  
 losse ‘erven’ structuur 
 tussen oorspronkelijke schaapsdriften

Nieuwe dorpsrand: 
 losse korrel met noordzuid-gerichte transparantie

Hameinde:
 dorpslint met grote diversiteit bebouwing + erven

Dorpsweitje:
 huidige groenplek wordt open dorpsweitje

Relief:
 glooiende verloop oost-west paden beleefbaar
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de dorpsrand. De karakteristieke dorpsrand tussen Loenen en de Loener enk wordt 
hiermee gerespecteerd; het silhouet betreft een kleinschalige en gevarieerde opbouw 
van kappen en beplanting.

Verkavelingsplan
Het plangebied omvat een aantal verworven percelen gelegen tussen Hameinde en de 
Bruisbeek, die een langgerekt kavel vormen van ca. 2,24 ha.
Uitgangspunt voor het woningbouw programma is een dorpse verkaveling met 
grondgebonden woningen in een lage dichtheid. Het plan betreft 42 woningen in het 
midden- en bovensegment voor ieder 1/3 deel. Voor het plan is vervolgens uitgegaan 
van ca. 1/3 deel in de goedkope sector. De parkeernorm voor het hele plan is conform 
het beleid van de gemeente Apeldoorn van 1,75 pp per woning. 

Het lint van boerderijen is nog steeds herkenbaar in de Eerbeekseweg en Hoofdweg. 
Opvallend daarbij is dat aan de oostzijde van het dorp de nieuwe dorpsrand een scherp 
ruimtelijk contrast laat zien met de open  lage graslanden, terwijl aan de westzijde 
de radiale structuur van uit het dorp lopende driften naar de Veluwe ook nog goed 
herkenbaar is. Dit ruimtelijk onderscheid tussen hoog en laag (westrand en oostrand) 
is in feite de genius loci, de essentie van het dorp en is ruimtelijk uitgangspunt voor de 
verdere planontwikkelingen. De dorpse korrelstructuur aan de westrand zorgt voor 
een grote verwevenheid met het landschap. Deze verwevenheid, die zorgt voor 
een landschappelijke woonkwaliteit, wordt doorgezet in de planontwikkeling. Oude 
driftstructuren, houtwallen en waterlopen/greppels vormen hierbij de landschappelijke 
dragers. De korrelmaat van de dorpsrand zet zich door in het verkavelingsplan.

Door toepassing van de geëigende elementen, als houtwal, dorps weitje, lage gootlijn, 
eenvoudige architectuur en behoud van zichtlijnen wordt het wijkje opgenomen in 

korrel van de nieuwe dorpsrand

11

3. Structuur



VERKAVELINGSPLAN

12

U
it

br
ei

di
ng

 L
oe

ne
n 

- 
H

am
ei

nd
e

nieuwe woning

nieuwe erf

boom

houtwal

weg met berm

parkeerplaats
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groenplek + vrijstaand groenplek in wijknieuwbouw rijtje + 1 kap nieuwbouw 2/1 kap

De verkaveling is gesitueerd op de mozaïek/achtige percelen die de dorpsrand 
kenmerken. De woningen vormen in deze losse setting kleine clusters die de maat en 
schaal van deze mozaïek-erven overnemen. Zo ontstaan geen lange rijen en straten, 
maar een afwisselend beeld van kop- en langsgevels, lage en hoge dakvlakken, voor-, 
zij- en achterkanten. Telkens in kleinschalige eenheden, die worden gescheiden door 
de ontsluitingspaden. Deze paden vertonen lichte knikken en bochten die op de 
oorspronkelijke verkaveling is geënt. Zo ontstaat een kleinschalig karakter van het wijkje.
Aan de zuidzijde krijgen de woningen als overgang naar het landschap een lage goot, in 
samenhang met de omringende (agrarische) bebouwing.
Aan de noordzijde wordt het bestaande speelveld aan Molenbeek een open weitje in 
het dorp, zoals ze er vaker voorkomen. 

Voor de ontsluiting is er voor gekozen om zowel aan het Hameinde als aan Molenbeek 
aan te takken. Hierdoor wordt het wijkje opgenomen in de dorpsstructuur en is het 
bereikbaar vanuit meerdere kanten. Het bestaande grindpad die van het Hameinde 
naar de Bruisbeek loopt wordt hiermee een langzaamverkeersroute, die alleen voor 
autoverkeer toegankelijk is voor enkele aanwonenden. Deze oude landschappelijke 
route krijgt een begeleiding van een houtwal met inheemse beplanting. Hiermee wordt 
het zicht op de nieuwbouw vanuit Molenbeek verzacht en wordt een landschappelijke 

13

ecologische structuur toegevoegd aan het gebied. Het wijkje Hameinde wordt 
zodoende met groen ingepast.
De zuidelijke ontsluitingsweg, die de feitelijke wijkrand vormt volgt de oude kavellijn 
en krijgt aan de landschapskant een losse beplanting van eiken en een greppel voor de 
afvoer van regenwater.
De paden zijn als shared space vormgegeven, in feite klinkerpaden met een rabatstrook. 
Hierdoor kunnen de profielen smal blijven en bijdragen een dorpse uitstraling. 
Parkeren vindt voornamelijk plaats op eigen erf en in twee parkeerkoffers die aan de 
achterzijde van de woningen zijn gelegen. De auto is daarmee niet dominant aanwezig, 
terwijl iedereen ‘bij de deur’ kan parkeren. Met name bij de rijenwoningen zal door het 
terreinreliëf een aantal woningen een paar treden in de voortuin krijgen, waardoor de 
toegankelijkheid via de achterzijde (parkeerkoffer) gerealiseerd wordt.

3. Verkaveling

nieuwe woning

nieuwe erf

boom

houtwal

weg met berm

parkeerplaats



U
it

br
ei

di
ng

 L
oe

ne
n 

- 
H

am
ei

nd
e

FUNCTIEKAART + RUIMTEGEBRUIK
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V

V

T+

T+
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H

H

H

R

R

R

R

H

aantal woningtype        P norm Nodig P prive P openbaar
10 Rijwoningen 1.75   18      0      18
8 Hoekwoningen 1.75 14      7        7
10 Tweekappers + 1.75 18    10        8
6 Tweekappers 1.75 11      6        5
8 Vrijstaand 1.75 14      8        6

42 75    31     44

V
T
T+
H
R

Ruimtegebruik (zuidelijke groenstrook 100% meegerekend)
Uitgeefbaar   14.658 m2 65,40%
Verharding       4.588 m2 20,50%
Groen(incl. IT berm)    3.160 m2 14,10%
    22.406 m2 100,00%
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MASSA-IMPRESSIE
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verbijzondering hoek rijenwoningverbijzondering hoek rijenwoning

verbijzondering hoek rijenwoning

16

(max. 10 %, niet aan de zuidrand)



H AV E R  D R O E Z E  B N T

U
itbreiding Loenen - H

am
einde

dakenpalet Loenen

woningtypen als referentie

Uitgangspunten bebouwingskarakteristiek

Eenvoudige dorpse architectuur:
•	 heldere	architectonische	basisvorm	met	zadeldak
•	 géén	uitgesproken	retrostijl

Geen complexe dakvormen en dakuitbouwen
•	 Zadeldakvorm,	zowel	met	kop-	als	lijstgevel	toepassen	/	een	enkel	schilddak
•	 Met	dakoverstek
•	 Hoofdzakelijk	met	antracietkleurige	keramische	pan
•	 Enkele	daken	rode	pan	(10%)
•	 Evt	zonnepanelen	mee/ontwerpen	en	in	dak	wegvallende	kleurstelling

Hoofdzakelijk	roodbruin	metselwerk	gevels	(alles	gedekte	aardkleuren)
•	 Witte	kozijnen	en	daklijsten
•	 10%	afwijkende	gevelkleur	per	hele	woning	(wit	of	rood	/	niet	aan	de	zuidrand)		

Bijgebouwen: 
•	 In	het	oog	springende	/	vrijstaande	garages	uitvoeren	met	zadeldak	
•	 Overig	platte	daken

5. Architectuur

17
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PROFIEL 1 PROFIEL 3

PROFIEL 4PROFIEL 2
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6. Buitenruimte

PROFIEL 5

6.1 PROFIELEN

De openbare ruimte van het wijkje wordt bepaald door de ligging aan de dorpsrand van 
Loenen,  losjes gepositioneerd aan de open flank van het Veluwemassief aan de zuidzijde 
en de groene speelplek aan de noordzijde. Dit weitje heeft de potentie om door te groeien 
naar en echt dorpsweitje, een waardevolle open plek voor de nodige luchtigheid in de 
dorpsrand.

De oostwest structuur wordt bepaald door het zandpad en de nieuwe weg aan de dorps-
rand. Beide volgen de oude structuur van schaapsdriften en worden begeleid door een 
informele losse inheemse beplanting van bomen en open struweel. 

De ontsluiting is verder noord-zuidgericht waardoor een naar het landschap gerichte open 
structuur met losse korrel ontstaat. Het nieuwe dorpsbeeld van afwisselend langs- en kop-
gevels levert het gevarieerde dorpse silhouet op met kappen, hoge en lage hagen, groen 
en schuurtjes. 

De weginrichting is met een rijpad van rood-bruine klinkers in keperverband, plus een 
rabatstrook eenvoudig en dorps. De lage verkeersintensiteit maakt een smal wegprofiel 
mogelijk met grasbermen, bomen en greppels voor de afwatering.  De dwarspaden liggen 
op één oor met de helling mee, waarbij het water afloopt in een aan de lage kant gelegen 
greppeltje.

Verreweg het meeste parkeren vindt plaats op eigen terrein en twee in het achter gebied 
liggende, met groen ingepakte parkeerkoffers, waardoor slechts het bezoekers-parkeren 
langs de weg (op een verharding van grasstenen) plaatsvindt. De erfscheiding zijn voorna-
melijk groen; aan de voorgevelzijde een haag niet hoger dan 1 meter. Zij- en achter-erf-
scheidingen die aan de openbare ruimte zijn gelegen zijn groen: een hoge haag of een 
groeischerm met klimplanten.  
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6.2 ERFGRENZEN

Hagen laag Erfgrensinrichting meeontworpen architectuur
(bij parkeerhoven)

Haag / Groenscherm hoog groenscherm

overgang naar publieke ruimte: lage hagen en groene bermen overgang achtertuinen naar landschap: groenscherm onder houtwal
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Rijweg - langsparkeren Rijweg - rabatstrookRijweg - vlak profiel

Bestaande half verharde landweg Groenstrook met greppelVoetpad

22
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6.3 MATERIALEN
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principebeeld verharding: één soort klinker in twee verbanden

Verharding:  
 roodbruine klinkers in verschillende verbanden toegepast
 parkeerstroken worden op enkele plekken halfopen gestraat en met gras ingezaaid
 geen hoogteverschillen met trottoirbanden

Bermen: 
 ruig gras
 overgaand in greppel met extensief maaibeheer
 overgaand naar speelveld en langs voetpad intensiever gemaaid 

Waterafvoer:
 over het wegoppervlak naar de bermen

Meubilair:
	 verlichting	rondschijnend,	sober	en	op	maximale	afstanden
 geen paaltjes maar keien
 minimale verkeersaanduidingen
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6.4 GROEN
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losse heestersingel: struikvormers in een gras 
strook met openingen

houtwal westelijke percelen - struik en boomvor-
mers op een wal

zomereik - Quercus robur zoete kers - Prunus avium veldesdoorn - Acer campestre

Laanbomen: 
Quercus robur, Capinus betulus cv., Fagus sylvatica, Prunus avium cv., 
Acer campestre cv., Crataegus monogyna ‘Lasiocarpa’

Houtwal: 
Quercus robur, Betula pubescens, Prunus avium, 
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Ilex aquifolium, Pinus syl-
vestris

Losse heestersingel
Amelanchier ‘Lamarckii’, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna ‘La-
siocarpa’

meidoornhagen in de openbare ruimte rond speelveld groene bermen onder bomen
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6.5 RELIËF
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6.6 WATER
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deelkaart: ruimtelijke thema’s dorp Loenen 
(BKP - Loenen Veldhuizen 14 mei 2013)

deelkaart: welstandsniveaus 
(BKP - Loenen Veldhuizen 14 mei 2013)

Themakaarten en matrix beheerscriteria welstand Loenen locatie Hameinde
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deelkaart: ruimtelijke thema’s dorp Loenen 
(BKP - Loenen Veldhuizen 14 mei 2013)

deelkaart: welstandsniveaus 
(BKP - Loenen Veldhuizen 14 mei 2013)

4.5.1 Matrix beheerscriteria Loenen, locatie Hameinde      (bron: BKP Loenen en Veldhuizen, 14 mei 2013)
De thema’s Agrarisch buitengebied, Dorpen of Dorpsbebouwing en Lintbebouwing.

situering (bestemmingsplan is 
maatgevend) Agrarisch buitengebied Dorpen of Dorpsbebouwing Lintbebouwing

verkavelingtype

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

Voornamelijk twee-onder-één-kap en 
vrijstaan de woningen. Enkele bouwblokken 
met rijtjeswoningen. De verschillende typen 
staan door elkaar heen.

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

positie onderling Hiërarchische ordening op het boerenerf, 
vaak informeel.

Gevarieerd. Incidentele verspringingen 
en verdraaiingen in de voorgevelrooilijn. 
Deze komen voort uit de orientatie op heet 
landschap. 

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

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

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

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

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

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

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

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

herhaling / ritmiek Geen herhaling en ritmiek. Gevarieerd. 

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

Massa en vorm (bestemmingsplan 
is maatgevend)

Agrarisch buitengebied Dorpen of Dorpsbebouwing Lintbebouwing

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

Rijtjeswoningen: één tot twee bouwlagen 
met kap. De goothoogte is relatief 
laag. Twee-onder-één-kapwoningen: 
twee bouwlagen met kap. relatief lage 
goothoogte. 
Vrij staande woningen: één tot twee 
bouwlagen met kap. De lage goothoogte 
aan de zuidrand sluit aan op de 
karakteristiek van het buitengebied

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

profiel ruimte Informeel. Boerenerf voornamelijk 
onverhard. Relatief smalle profielen. Breed en gevarieerd. 

samenstelling massa Enkelvoudig. 

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

Compact en enkelvoudig met veelal 
aanbouwen aan achterzijde en soms aan 
zijgevel. 

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

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

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

relatieve omvang Middelgroot tot groot. Sterk onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen. Middelgroot. Klein en fijnkorrelig tot groot. Variërende 

pandbreedte. 
vormbehandeling Eenvoudig. Gevarieerd. Afhankelijk van de 

architectuurstijl.
Rechthoekig en kantig, soms afgewisseld 
met vloeiende vormen.
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Gevelkarakteristiek Agrarisch buitengebied Dorpen of Dorpsbebouwing Lintbebouwing

bouwstijl Typische vormgeving hallehuisboerderijen 
en dwarshuisboerderijen.

Gevarieerd. Van eigentijdse expressieve 
architectuur met opvallende vorm, kleur en 
materialen tot meer traditionele architectuur. 
De bebouwing die grenst aan het agrarisch 
buitengebied sluit aan op die karakteristiek 
en is daarom meer ingetogen dan binnen in 
het plangebied.

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

geveltypering Topgevel of door wolfseind afgeknotte 
gevel. Standaard. Overwegend traditioneel. Een enkele keer 

toepassing van erker. 

gerichtheid en oriëntatie Met voorgevel of zijgevel gericht naar de 
weg.

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

Voornamelijk eenzijdig gericht naar 
hoofdroute. Soms voordeur in zijgevel. 

geleding Neutraal. Horizontaal en/of verticaal. Eenduidig, evenwichtig. 

indeling Traditioneel geordend. Eenvoudig en traditioneel. 

Individueel; vaak per woning/ gebouw. Bij 
Apeldoornse huisjes eenvoudige indeling 
met beneden grotere ramen en boven 
veelal twee kleinere ramen.

plasticiteit Weinig schaduwwerking. Vlak.
Per bouwblok bepaald. Soms uitste kende, 
ondergeschikte bouwdelen als balkons, 
aanbouwen en daken.

Over het algemeen vlak met eventueel 
bescheiden toevoegingen aan de voor gevel 
in de vorm van een erker. 

detaillering, kleur en materiaal Agrarisch buitengebied Dorpen of Dorpsbebouwing Lintbebouwing

gaafheid/ oorspronkelijkheid

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

Iedere woning/ gebouw beschouwen op 
eigen gaafheid.

Iedere woning/ gebouw beschouwen op 
eigen gaafheid. 

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en 
houten kozijnen en luiken. 

Per eenheid bepaald. Baksteen in gedekte 
aardachtige tinten. 

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

kleurtoon en toepassing

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

Per eenheid bepaald. Enkele witgekleurde 
woningen: 
-    max 10%
-    niet aan het landschap gelegen.

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

decoraties en ornamenten Overwegend ingetogen detaillering. Per eenheid bepaald. In het algemeen 
weinig ornamenten. 

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

Openbare ruimte Agrarisch buitengebied Dorpen of Dorpsbebouwing Lintbebouwing

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

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

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

Meubilair Geen Spaarzaam Geen 
Beplanting Wegbeplanting in inheems materiaal Per straat een andere boomsoort, bij 

voorkeur inheems materiaal Wegbeplanting in inheems materiaal

Erfafscheidingen n.v.t. Bij voorkeur levende erfafscheidingen 
(hagen)

Bij voorkeur levende erfafscheidingen 
(hagen)

Verlichting / aanlichting Geen Spaarzaam inzetten Geen 
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